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INZERCIA

Netreba sa sťahovať na dedinu, pozemky v Novom Martine
sľubujú prírodu aj blízkosť mesta
Zóna Nový Martin je pre jej obyvateľov
odpoveďou na moderné potreby bývania.
Pohodlný život v tichom prírodnom prostredí, no stále v blízkosti martinského
mestského života. Obyvatelia Nového
Martina majú k dispozícii existujúcu
občiansku vybavenosť v neďalekom okolí,
kde je škôlka, základná škola a zdravotné
stredisko. Obľúbené nákupné centrum Tulip je vzdialené len 300 metrov.

stať, že prvé roky bývania bude niekto jazdiť
domov po prašnej ceste, alebo sa skladať so
susedmi na dobudovanie kanalizácie. Všetky
siete sú dotiahnuté na hranice predávaných
pozemkov a obslužné cesty sú dokončené.

Nový Martin je pripravený pomôcť budúcim
stavebníkom aj s financovaním. Budúci stavitelia teda nemusia nikam chodiť. Výhodné ponuky z bánk a všetku potrebnú administratívu im
pripravia v hypotekárnom centre spoločnosti
do niekoľkých hodín.

Pri predpredaji pozemkov ponúka Nový
Spoločnosť Nový Martin zabezpečí pre kliMartin pre prvých záujemcov zaujímavé ceno- enta v prípade záujmu aj prípadnú výstavbu
vé zvýhodnenia. Stačí len prísť a zarezervovať rodinného domu. Samozrejme, opäť vrátane
si svoje vyhliadnuté miestečko.
financovania.

„Najväčší záujem je o pozemky s južnou
orientáciou,“ hovorí Ján Huňor, predseda
predstavenstva spoločnosti Nový Martin, ktorá
toto územie rozvíja. „Do ponuky sme preto zaradili ďalších šesť južne orientovaných pozemkov. Pozemky už majú zavedenú infraštruktúru
na výstavbu rodinného domu a ich cena je
od 66 do 89 € za meter štvorcový,“ dodáva.
Kupujúci majú dokonca v cene pozemku aj
inžiniering - vybavenie stavebného povolenia.
V Novom Martine pokračuje aj predpredaj
bytov v novej radovej zástavbe. Tá bude pre
svojich obyvateľov pripravená na bývanie v druhej polovici tohto roka.
Keďže pozemky v Novom Martine majú zavedenú kompletnú infraštruktúru, nemôže sa

Všetky informácie o cenách pozemkov, vrátane ponuky nových bytov v aktuálne budovanej novej zástavbe, nájdu záujemcovia aj na
www.novymartin.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0911 349 412.

11

