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(O(OÁÁZAZA POKOJA)POKOJA)

Školiaco–rekreačnéstrediskoSLK+OkregowaIzbaLekarskaKraków(OIL)
Stravovaciezariadenie:Koliba Výstavby domov

Pripravujeme a pracujeme na vybudovaní Denného stacionára :
(Opatrovateľská služba-rehabilitačné aktivity-pracovné terapie-záujmové činnosti)

Stredisko vyrastie v peknom prostredí na ploche cca 60 000 m2
vzdialené(5 km), 10 min. od Liptovského Mikuláša s krásnym
výhľadomnaVysokéaNízkeTatry,Kriváň,LiptovskúMaru.
Celý projekt je situovaný na rovinatom až mierne svahovitom
teréne v intraviláne obce Veterná Poruba.
Školiaco – rekreačné stredisko pre lekárov, ktoré je navrhnuté,
bude realizovať SLK a Poľská komora na ploche
15 000m2, ktoré sú vo vlastníctve SLK. Bude to pekné, moderné
stredisko s kapacitou cca 200 lôžok + 100 prísteliek a kongresovou
sálou
pre cca 500 osôb, s moderným vybavením, či už pre školenie alebo iné semináre. Bude tiež
slúžiť na rekreačné účely s možnosťou využitia bazéna, sauny, fitnescentra, bowlingovej
dráhy a ihrísk (tenisové, volejbalové a golfové odpalište).

V projekte je naplánované denné centrum - stacionár s kapacitou do 30 osôb.
Niektoréslužbyuvedenéhozariadeniamôžubytposkytovanéajobyvateľomdomov,ktoríotopožiadajú(zabezpečeniestravy,opatrovateľskú starostlivosť).
Súčasťou areálu je výstavba ekologických a úsporných domov s výmerom od 500 – 1 000m2 a viac so zastavanou
plochou od 70 do 200m2 a viac.
Záujemca si budemôcť vybrať typ domu, tyubungalovu, alebojednopodlažného typu podľa vlastného výberu s prihliadnutímnaurčité obmedzenia tak,
aby zapadalidocelkovéhokontextu:sklonstrechyakrytina,farbakrytinysaodporúčačierna,hranicapozemkuoddelenáprírodnýmidrevinami
alebo nízkym ohraničením na základe dohody.

MOŽNOSTI PREDAJA:
Pozemky sú rozparcelované, viď obrázok č.2 a zapísané v katastri.
1. Sú určené na výstavbu domov ,pri pozemkoch bude zabezpečená kompletná infraštruktúta s inžinierskymi sieťami (voda, kanalizácia,
cesty a chodníky a pouličné osvetlenie).
Cena na vyžiadanie.
Možnosť výstavby domov ,,na kľúč,, pod záštitou našej spoločnosti.
2. Priestor pre firmy, ktoré by mali záujem postaviť pre svoju spoločnosť zariadenie na menšej
alebo väčšejploche.
3. Kúpa bytovej jednotky pre 1 – 2 osoby v radovej zástavbe v dome typu bungalov bezbariéro-
výmprístupomovýmereod70m2do95m2plus garáž (spojené2–4domy)plus cca150m2
zelenej plochy ku každej bytovej jednotke.
Spribúdajúcimi rokmisiuvedomuje,žena sklonkuživota je jednaznajlepšíchmožnostímať
uvedenýtypbývania,čiužpresamostatnežijúceosobyalebomanželsképáry.
4. Možnosť predajamenších pozemkov

O čistotu a údržbu celého areálu bude postarané počas celého roka na základe potrieb majiteľov domov.
Pre obyvateľov žijúcich v tomto areáli, ako aj návštevníkov, sa v jednej z budov plánuje aj relaxačné centrum,
pedikúra,kozmetika,kaderníctvo,masáže,nechtovýdizajnacentrumduševnéhozdravia.

Bližšie informácie, ako aj podrobnejší popis projektu
odpovieme na č.t. 0905 459 477, 0949210678


	Bližšie informácie, ako aj podrobnejší popis proje
	 odpovieme na č.t. 0905 459 477, 0949210678

