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Od vydania ostatného čísla našich no-
vín uplynul takmer rok. Za toto obdobie 
určite každý z vás, milí čitatelia, zažil 
veľa – dobrého aj zlého. Aj my v našej 
realitnej spoločnosti sme na tom podob-
ne. Väčšinu času však vyplnila práca. 
Medzi každodenné pracovné povinnosti 
nášho tímu patrí prezentácia a predaj 
nehnuteľností klientom. Teda nehnuteľ-
ností patriacich vám, ktoré by ste radi 
predali za primeranú cenu. 

Všeobecne platí, že vedieť znamená 
polovicu úspechu a to isté platí aj na re-
alitnom trhu. Sme radi, že nás poznáte, 
viete, kde nás nájdete a ako vám môže-
me pomôcť. Teší nás, že poznáte našu 
ponuku a viete si z nej vybrať. Okrem 
štandardnej prezentácie našich služieb 
vo forme inzerátov v printových médi-
ách, na internetových portáloch a našej 
webovej stránke občas spolupracujeme 
aj s televíznymi spoločnosťami. Nedáv-
no ste nás mohli zaregistrovať vo vysie-
laní michalovskej TV Mistrál či východo-
slovenskej TV Zemplín.

Na jeseň 2012 nás oslovila TV JOJ 
v rámci natáčania nového dielu relácie 
Nové bývanie. S týmto projektom sme 
už mali skúsenosti z jari, takže sme 
neváhali a tešili sme sa na spoluprácu 
s celým štábom. Mladá rodina s dvomi 
deťmi, ktorá dovtedy bývala v trojizbo-
vom byte, si hľadala pekný rodinný dom 
v Trebišove alebo v blízkom okolí. Klienti 

si nakoniec boli pozrieť domy vo Vojči-
ciach, Nižnom Žipove a v Sečovciach, 
ktorými ich previedli naši makléri s mo-
derátorom Vladom Voštinárom. 

Rozhodnutie kúpiť či nekúpiť býva 
ťažké, zvlášť keď sa chystáte urobiť 
zásadnú zmenu v živote. Vtedy zvažu-
jete všetky faktory – stav domu, jeho 
cenu, miesto, kde sa nachádza alebo či 
sa vám jednoducho páči alebo nie. Je 
však veľmi dôležité, aby ste mali jasnú 
predstavu, čo chcete. Naši makléri sú 
pripravení pomôcť vám realizovať vašu 
predstavu čo najlepšie. Pre vašu inšpi-
ráciu vydávame i časopis, ktorý práve 
držíte v rukách. Veríme, že vám pomô-
že zorientovať sa v aktuálnej ponuke a 
nájdete v ňom práve to, čo hľadáte.

váš tím Konex reality

sme veľmi radi, že vám môžeme pred-
staviť tretie vydanie realitných novín  
KONEX REALITY NEWS. 

Tešia nás všetky vaše ohlasy a pod-
nety, ktoré ste nám zaslali. Mnohé z nich 
sú pre nás inšpiráciou a námetmi pre 
našu redakciu. Teší nás, že vítate časo-
pis, ktorý poskytuje pravdivé a overené 
informácie o situácii v predaji nehnuteľ-
ností. V oblasti realít sa za posledný rok  
udialo veľa.

Konex reality, s. r. o., sa pred pár mesiac-
mi transformovala na Konex reality, a. s. 
Rozšírili sme svoje kancelárie o právne od-
delenie, kde naši klienti získajú bezplatné 
právne poradenstvo a vyriešia právne veci 
priamo s našimi právnikmi.

V rubrike Zo života sa dozviete niečo 
o aktivitách spoločnosti Konex reality, a. s., 
a o našom tíme; o jednej skúsenosti s pre-
dajom nehnuteľnosti od našej klientky a tiež 
o tom, kedy a pre koho je vhodné uzavrieť 
pri predaji nehnuteľnosti exkluzívnu zmluvu. 

Ak si bližšie pozriete Ponuku nehnuteľ-
ností, zistíte, že na str. 4 - 12 nájdete 112 
vybraných nehnuteľností z Michaloviec, Tre-
bišova, Vranova nad Topľou, Humenného, 
Sobraniec, Sečoviec a okolitých obcí. V dô-
sledku obmedzeného rozsahu časopisu nie 
je možné uverejniť všetky ponuky našej 
kancelárie. Keďže situácia sa rýchlo mení, 
neručíme za to, že v čase, v ktorom si bu-
dete uvedené ponuky prezerať, budú všetky 
aktuálne. Ich aktuálnosť si, prosím, overte 
cez infolinku alebo na našej webovej strán-
ke www.konex-reality.sk, prípadne osobnou 
návštevou kancelárie.

V tomto čísle nájdete v rubrike Poraden-
stvo praktické rady, ako správne pripraviť 
predaj nehnuteľnosti a ktoré povinnosti 
vás čakajú počas celého procesu predaja 
nehnuteľnosti.

Celý kolektív spoločnosti KONEX REALI-
TY, a. s., verí, že vás aj tretie vydanie ča-
sopisu zaujme a potešia nás vaše námety 
a postrehy. 

Želáme vám veľa úspechov a príjemný či-
tateľský zážitok.

váš tím Konex reality

Zo života
Vážení čitatelia,

Čas neuveriteľne letí...
Nové bývanie a spolupráca s TV JOJ
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Žijeme v čase, v ktorom nie je nič 
zvláštne na tom, že sa potrebujeme 
s niekým poradiť, kam investovať naše 
ušetrené peniaze. Preto oslovujeme na-
šich finančných poradcov, ktorí nám dajú 
potrebné informácie. Deje sa to však aj 
naopak – ak financie nemáme, môže 
nám takýto poradca pomôcť ich získať. 

Rovnako je to s naším zdravím. Aj v tejto 
oblasti sa čoraz väčšmi obraciame na sú-
kromných špecialistov, ktorí poznajú 
naše špecifické problémy a podľa 
toho nám nastavia tú najvhodnejšiu 
liečbu. V týchto vzťahoch je na prvom 
mieste dôvera. 

Ale čo ak ide o predaj alebo kúpu 
miesta pre život – vysnívaného domče-
ka alebo praktického bytu v meste? Už aj 
v našich končinách prevláda názor, že je 
vhodné poradiť sa s človekom od „fachu“. 
Kto ním môže byť? Mnohí sa obracajú 
na miestne realitné kancelárie, ktorých 
je dnes, musím podotknúť, požehnane. 
Ako si vybrať?  Určite dáme na odporú-
čania známych alebo naše preferencie 
preverené skúsenosťami. Predsa nám 
nie je jedno, kto sa bude pohybovať v na-
šom príbytku. Tak ako aj my ľudia sme 
rôzni, rôzny je aj prístup každej realitnej  
kancelárie. 

Niektorá sa uspokojí s tým, že vaše byd-
lisko zdokumentuje fotoaparátom a sľúbi 
vám zaručené množstvo záujemcov v jed-
nom okamihu. To im úplne stačí – nie ste 
ničím viazaný a vy si nehnuteľnosť môžete 
predávať aj sám alebo cez iné kancelárie. 
Takýto prístup navodzuje uvoľnenú atmo-
sféru bez vyvíjania nátlaku na podpis neja-
kého dokumentu. Je logické domnievať sa, 
že ak predávame nehnuteľnosť viacerými 
spôsobmi, naše šance porastú. Realita je 
však iná a často prináša veľa chaotických 

situácií, v ktorých by sme sa nikdy nechce-
li ocitnúť – obzvlášť ak ide o našu strechu 
nad hlavou!  

Ďalšou možnosťou je uzavrieť nevia-
zanú zmluvu, teda ináč „neexkluzívnu“, 
ktorú s vami uzatvorí každá kancelária 
rada. Badateľný rozdiel nenastane, ani 
keď takýchto zmlúv budete mať na va-
šom nočnom stolíku niekoľko desiatok, 
a na každej bude iná predajná cena!

Posledným variantom je niečo úplne od-
lišné, niečo, čo je v našom kraji predsud-
kami odvrhnuté a úplne zle pochopené. 
To je práve výhradná, alebo „exkluzívna“ 
zmluva o sprostredkovaní predaja nehnu-
teľnosti. Už len samotný názov – exklu-
zívna znie noblesne či lukratívne. Prečo 
sa jej teda mnohí záujemcovia o predaj 
nehnuteľností vyhýbajú? 

Ľudia si osvojili nasledovnú charakte-
ristiku tejto zmluvy: „Nehnuteľnosť si mô-
žem predávať iba cez jednu kanceláriu a 
už vôbec nesmiem predávať nehnuteľ-
nosť sám. Ja, ktorý som majiteľom svoj-
ho drahého a pre mňa 
tak cenného miesteč-
ka pre život!“ 

Skutočnosť je ale 
taká, že realitná kan-
celária vám ponúka 
takúto formu zmluvy, 
aby vás uchránila od 
vypätých situácií a 
nemilých podrazov 
spôsobených ľudskou 
sebeckosťou. Ponú-
ka vám spoluprácu 
na vysokej úrovni. 
Žiadna spolupráca 

sa nezaobíde bez dobrej komunikácie. 
Komunikácia je „gro“ všetkých dobrých 
vzťahov – či je to vzťah s finančným po-
radcom, súkromným zdravotným špecia-
listom alebo realitným maklérom! Exklu-
zívna zmluva prináša danej kancelárií 
priestor s rozvahou pracovať s ponukou 
vašej nehnuteľnosti a taktiež bez okolkov 
oslovovať potenciálnych  klientov.

To všetko sa deje s vaším plným ve-
domím a vašou súčinnosťou. Máte 
plné právo diskutovať o akomkoľvek 
postupe. Cena a výška provízie sa 

dá písomnou formou upraviť v akejkoľvek 
exkluzívnej zmluve! Zásadným rozdielom 
oproti iným formám predaja je to, že po-
čas celého procesu komunikujete len 
s jedným, maximálne dvoma maklérmi 
jednej kancelárie, ktorí dôverne poznajú 
vašu situáciu s bývaním a snažia sa vám 
vyjsť v ústrety.

Rozhodnutie, ktorej kancelárii zveríte 
takúto zodpovednosť, zostáva len na vás! 

obchodný riaditeľ
Konex reality, a. s.

Nie je to tak dávno, čo mi zomrel otec-
ko. Po otcovi ostali dva rodinné domy. 
Som vdova  a sama žijem vo veľkom ro-
dinnom dome. Nemôžem spravovať ďal-
šie nehnuteľnosti, a tak som sa rozhodla 
jeden dom predať. Rozhodnúť sa bolo 
pre mňa dosť ťažké, dlhšie som zvažova-
la, na koho sa obrátiť. 

Zhodou okolností ma navštívila 
mladá pani z jednej realitnej kan-
celárie v Michalovciach. Sľúbila, že sa mi 
ozve a čoskoro ma bude kontaktovať te-
lefonicky. Ale moje čakanie bolo márne, 
pani z realitky sa už neozvala. Tak ako sa 
hovorí: „Rozmýšľajúci človek napomáha 
svojmu osudu“. Bol to aj môj prípad. 

Do rúk sa mi dostali regionálne noviny 
Michalovsko. Hneď na prvej strane som 
zbadala veľkú reklamu realitnej kance-
lárie Konex reality s ponukou sprostred-
kovania predaja nehnuteľností. Bol tam 
uvedený kontakt na infolinku a ďalšie te-

lefonické či internetové kontakty. Najprv 
som trochu váhala... Hovorí sa, že chyt-
rému stačí napovedať neraz iba slovíčko 
a už vie, ako konať ďalej. Tak som na jed-
no  z čísel zavolala. Bola som milo pre-
kvapená, keď mi na druhom konci ihneď 
navrhli stretnutie. 

Na svet prichádzame ako nepopísaná 
kniha, nie vekom, ale nadaním a usilov-
nosťou sa človek prepracúva k svojej ži-
votnej múdrosti. To platí aj pre makléra 
realitnej spoločnosti Konex reality, ktorý 
sa postaral o predaj môjho domu. Bola 
neskorá jeseň, blížili sa Vianoce a tento 
človek neváhal prísť ani v tom najhoršom 
počasí – či to bol dážď, či mínusové tep-
loty. Neraz sa musel brodiť aj snehom.
Chcel mi však pomôcť a aj pomohol. 

Po Vianociach mi zavolal, že sa našiel 

kupec. Neverila som vlastným ušiam. Ale 
verila som človeku, ktorý v mojich očiach 
bol nielen talentovaný, ale vystupuje stá-
le s usmiatou tvárou a schopnosťami 
stavbára. Vedel opísať celý dom pravdi-
vo. Za dva dni som mala dom predaný, 
žiadne vybavovačky. Urobili všetko. Pre-

to každému odporúčam, zverte 
svoju nehnuteľnosť tejto realit-
nej kancelárii a hlavne človeku, 

ktorému rozvaha svedčí. U nich vybavíte 
všetko pod jednou strechou. Ďakujem 

realitnej kancelárii 
Konex reality za to, 
čo druhí urobiť ne-
vedeli.

S úctou 
a pozdravom

Anna Geciová,
klientka 

Konex reality

Zo života

Rozvaha ľuďom svedčí

Prečo exkluzívna?!
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Ponuka nehnuteľností
Michalovce – byty

SUPER PONUKA! Garsónka pri 
centre MI sa nachádza na prízemí 
v  tehlovom bytovom dome na Ul. prof. 
Hlaváča, v lokalite so skvelou občian-
skou vybavenosťou. Výmera bytu 22 
m2. Veľmi pekná a útulná. Plastové 
okno, plávajúca podlaha, kuchynská 
linka, drevený obklad na chodbe, kú-
peľňa, WC.                    CENA: 15 400 €

VÝHODNE! 
Garsónka na sídlisku Stráňany v Mi-
chalovciach vo vyhľadávanej lokalite. 
Je na 1./13. posch., výmera bytu 25 
m2. Byt prešiel čiastočnou rekonštruk-
ciou (má plastové okno, plávajúce 
podlahy, obklad na chodbe, kuchyn-
skú linku). 

CENA: 16 900 €

Rekonštruovaný 3-izbový byt 
v  Žbinciach v tichej lokalite približne 9 
km od Michaloviec. Je na 2./3. posch., 
výmera bytu 71 m2. Byt sa nachádza 
v tehlovom bytovom dome, prešiel 
kompletnou rekonštrukciou (má plas-
tové okná, čiastočne plávajúce podla-
hy, kúpeľňu po rekonštrukcii, kuchyn-
skú linku).                  CENA: 16 900 €

TOP

TOP

TOP

2-izbový byt blízko centra Michalo-
viec. Teplý a slnečný byt sa nachádza 
v najvyhľadávanejšej lokalite mesta, v 
zateplenom bytovom dome na Štefá-
nikovej ul. Je na 1./7. posch., výmera 
59 m2. Byt je v pôvodnom zachova-
lom stave. K bytu patrí balkón a piv-
nica. 

CENA: 31 900 €

3-izbový byt na sídlisku Juh v Micha-
lovciach. Byt sa nachádza v bytovom 
dome blízko od OC Tesco. Je na 7./7. 
posch., výmera bytu je 65 m2. Byt je 
po čiastočnej rekonštrukcii (plávajúce 
podlahy, plastové okná, dlažba, ku-
chynská linka, pôvodné jadro). K dis-
pozícii balkón a pivnica. 

CENA: 32 900 €

VÝHODNE! 2-izbový byt pri centre 
mesta. Byt sa nachádza na Ul. A. Mar-
kuša, v lokalite s dobrou občianskou 
vybavenosťou. Je na 3./3. posch., vý-
mera bytu je 65 m2. Byt je v pôvodnom 
zachovalom stave. K dispozícii balkón 
a pivnica. 

CENA: 32 900 €

ZĽAVA! 3-izbový byt blízko centra 
Michaloviec. Priestranný byt sa na-
chádza v tehlovom bytovom dome 5 
min. od centra mesta. Byt je v pôvod-
nom zachovalom stave.  Je na 2./2. 
posch., výmera bytu je 65 m2. K bytu 
patrí záhradka s malou hospodárskou 
budovou. K dispozícii aj parkovacie 
miesto.                     CENA: 34 900 €

ZĽAVA! 4-izbový byt na sídlisku 
Východ v Michalovciach. Byt sa na-
chádza v slušnom vchode na sídlisku 
Východ. Je na 4./7. posch., výmera 
bytu je 80 m2. Byt je v pôvodnom, za-
chovalom stave s novou kuchynskou 
linkou, dlažbami na chodbe. K bytu 
patrí veľký balkón a pivnica. 

CENA: 35 900 €

3-izbový byt na sídlisku Východ v Mi-
chalovciach. Byt sa nachádza na síd-
lisku Východ, v lokalite s kompletnou 
občianskou vybavenosťou. Je na 3./8. 
posch., výmera bytu je 63 m2. V byte 
sú plávajúce podlahy, zrekonštruova-
né jadro a kuchyňa, nové vchodové 
dvere. Má pôvodné okná. 

CENA: 36 500 €

SUPER ZĽAVA! Kompletne zrekon-
štruovaný 3-izbový byt v MI v sluš-
nom vchode na Ul. J. Murgaša, sídl. 
Juh. Je na 6./6. posch., výmera bytu 
je 69 m2. Byt prešiel kompletnou re-
konštrukciou. Má nové plastové okná, 
plávajúce podlahy, kuchynskú linku, 
zrekonštruované jadro. K bytu patrí 
balkón a pivnica.      CENA: 37 500 €

ZĽAVA! Kompletne zrekonštruovaný 
2-izbový byt v MI, v tehlovom byto-
vom dome na Kuzmányho ul., blízko 
centra. Je na 2./2. posch., výmera 
bytu je 53 m2. Byt prešiel kompletnou 
luxusnou rekonštrukciou. Má nové 
plastové okná, plávajúce podlahy, 
sadrokartónové stropy, nové elektric-
ké rozvody. Balkón na medziposchodí.

CENA: 38 500 €

SUPER PONUKA! 1,5-izbový byt 
na Stefánikovej ul. pri centre Micha-
loviec v najvyhľadávanejšej lokalite 
mesta, na 5./7 posch., výmera bytu 
je 39 m2. Byt je v pôvodnom stave, 
má úložný priestor na chodbe. K bytu 
patrí pivnica, bez balkónu. Výhodná 
investícia.

CENA: 23 900 €

SKVELÁ CENA! 3-izbový byt na 
sídl. Východ v Michalovciach na Ukra-
jinskej ul. Výborná občianska vybave-
nosť. 7./8. posch., výmera cca 61 m2, 
plastové okná, čiast. plávajúce podla-
hy, kuchynská linka, jadro je v pôvod-
nom stave. Byt je bez balkónu.

CENA: 29 900 €

VÝHODNE! 3-izbový byt na sídlisku 
Východ v Michalovciach na Moskov-
skej ul., v lokalite s dobrou občianskou 
vybavenosťou, na 2./6 posch., výme-
ra bytu 72 m2. Byt prešiel čiastočnou 
rekonštrukciou. Plastové okná, pláva-
júce podlahy, pekná kuchynská linka, 
pôvodné jadro. K bytu patrí balkón a 
pivnica. 

CENA: 35 900 €
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VÝBORNÁ CENA! 3-izbový byt 
v Trebišove! Nachádza sa na Bere-
hovskej ul. Výborná občianska vyba-
venosť, na 1./8. posch., rozloha bytu 
cca 72 m2. Byt je v pôvodnom stave. 
3 izby, kuchyňa, kúpeľňa, WC. Nízke 
mesačné náklady na bývanie. 

CENA: 26 000 €

3-izbový byt po čiast. rekonštrukcii 
v Trebišove na Komenského ul. Vý-
borná občianska vybavenosť – blíz-
kosť OC. Na 8./8. posch., výmera 
bytu 65 m2. Pláv. podlahy, plast. okná, 
zánovná kuchyňa. Pôvodné jadro: kú-
peľňa, WC. Balkón, pivnica.

CENA: 31 900 €

Čiastočne rekonštruovaný 3-izbový 
byt v Trebišove na Komenského ul., 
v bytovom dome s novou strechou. 
Je na 8./8 posch., rozloha bytu je 65 
m2. Byt má novú kuchynskú linku, pre-
sklený balkón, pôvodné jadro. K dis-
pozícii pivnica a balkón. Nízke mesač-
né náklady. 

CENA: 37 900 €

Pekný, zrekonštruovaný 3-izbový 
byt v Trebišove na Berehovskej ulici 
na 8./8 poschodí. Je kompletne zre-
konštruovaný, 63m2. Murované jad-
ro, plastové okná, zateplený balkón, 
nové radiátory, vstavané skrine, nová 
kuchynská linka. K dispozícií je aj piv-
nica.                         

CENA:  38 900 €

Krásny 3-izbový byt v Trebišove na 
sídl. Sever v lokalite s dobrou občian-
skou vybavenosťou na 5./8 posch., 
rozloha bytu 72 m2. Byt má nové plas-
tové okná, čiastočne rekonštruovanú 
kúpeľňu s rohovou vaňou, vstavanú 
skriňu v spálni, bezpečnostné dvere. 
K dispozícii balkón a pivnica.

CENA: 35 900 €

VÝBORNÁ CENA! 4-izbový byt 
v Trebišove, na Berehovskej ul., vý-
borná občianska vybavenosť. Na 2./8. 
posch., rozloha bytu cca 83 m2. Byt je 
v pôvodnom stave. 4 izby, kuchyňa, 
kúpeľňa, WC. Nízke mesačné náklady 
na bývanie.

CENA: 31 000 €

Ponuka nehnuteľností 
Michalovce – byty

TOP

3-izbový byt na Užhorodskej ul. v MI, 
v bezbariérovom vynovenom vchode 
na Užhorodskej ul., v blízkosti detské 
ihrisko a OC. Je na 2./7. posch., vý-
mera bytu je 69 m2. Byt prešiel kom-
pletnou rekonštrukciou (plávajúce 
podlahy, plastové okná, sadrokartón, 
špajza, šatník). V byte je zavedená 
optika, k dispozícii balkón a pivnica.

CENA: 39 500 €

Kompletne zrekonštruovaný 3-izbo-
vý byt v Michalovciach na sídlisku 
Juh (Ul. Murgaša) v novorekonštru-
ovanom bytovom dome, na 6./6 po-
sch. Výmera bytu je 69 m2. Byt prešiel 
kompletnou rekonštrukciou, má plas-
tové okná, plávajúce podlahy, moder-
nú kuchynskú linku, zrekonštruované 
jadro, klimatizáciu, loggiu, pivnicu. 

CENA: 42 900 €

VÝBORNÁ CENA! 4-izbový byt na 
sídlisku Východ v Michalovciach. Byt sa 
nachádza v bytovom dome na sídlisku Vý-
chod. Je na 3./8. posch., výmera bytu je 
80 m2. Byt prešiel čiastočnou rekonštruk-
ciou (plastové okná, plávajúce podlahy, 
sadrokartónové stropy, bodové svetlá). 
K dispozícii balkón a pivnica. 

CENA: 42 000 €

Kompletne rekonštruovaný 3-izbo-
vý byt na sídl. SNP v Michalovciach 
v novom bytovom dome v tichej časti 
na Severnej ul., na 4./7 posch., výme-
ra 72 m2. Má novú kuchynskú linku, 
murované jadro – vaňa, obklad; plas-
tové okná, plávajúce podlahy, nové 
vchodové dvere. K dispozícii balkón 
a pivnica.                 CENA: 42 900 €

SUPER PONUKA! 4-izbový byt na 
Štefánikovej ul. vo vyhľadávanej lo-
kalite, tri min. do centra mesta, skvelá 
občianska vybavenosť. Zateplený by-
tový dom, 5./7 posch., výmera 74 m2. 
Byt prešiel čiastočnou rekonštrukciou, 
má plastové okná, čiastočne pláva-
júce podlahy, pôvodné jadro, balkón, 
pivnicu.        CENA: 43 900 €

Nádherne zrekonštruovaný 3-izbový 
byt na Stráňanoch v Michalovciach, 
na Ul. Nad Laborcom, blízko centra 
mesta. Je na 6./13. posch., výmera 
bytu je 74 m2. Byt prešiel kompletnou 
rekonštrukciou (plastové okná, pláva-
júce podlahy, kuchynská linka so vsta-
vanými spotrebičmi, vstavané skrine, 
murované jadro). K dispozícii balkón 
a pivnica.                  CENA: 43 500 €

Trebišov – byty
ZĽAVA! Veľký 2-izbový byt v Zem-
plínskej Teplici, v tichej lokalite obce 
s výbornou občianskou vybavenos-
ťou, 30 km od Košíc. Výmera bytu 
68 m2, na 1./3 posch., podlahový 
zatepľovací systém bytového domu. 
Byt prešiel rekonštrukciou: plastové 
okná, plávajúce podlahy, obojstranná 
kuchynská linka. K bytu patrí balkón, 
veľká pivnica.           CENA: 24 200 €

Moderné bývanie – 2-izbový byt 
v centre Trebišova, v bytovom dome 
na Komenského ul. Výmera bytu 60 
m2, na 1./4 posch. Pôvodne 2-izbový 
byt prerobený na 3-izbový. Plastové 
okná, plávajúce podlahy, kuch. linka, 
vstavaná skriňa v spálni, pôvodné za-
chovalé jadro – obkladačky. Bez bal-
kónu.                        CENA: 26 000 €TOP
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Ponuka nehnuteľností

Strážske – byty

Humenné – byty

VÝBORNÁ CENA! 2-izbový byt 
v Strážskom na Obchodnej ul. v cen-
tre, na 3./7 posch., výmera bytu 52 
m2. Je v pôvodnom zachovalom sta-
ve. K bytu patrí pivnica a k dispozícii 
sú dva balkóny.

CENA: 9 500 €

SUPER PONUKA! 2,5-izbový byt 
v Strážskom na Mierovej ul., blízko 
centra, na 6./6 posch., výmera bytu 
61 m2. Priestranný teplý byt prešiel 
čiastočnou rekonštrukciou, má nové 
plastové okná, novú kuchynskú lin-
ku, pôvodné zachovalé jadro.

CENA: 24 900 €

SKVELÁ PONUKA! 3-izbový byt 
v Humennom. Nachádza sa vo vy-
hľadávanej lokalite na sídlisku Pod 
Sokolejom, v zateplenom bytovom 
dome, je na 4./7 posch. Pekný byt 
v pôvodnom stave, sčasti plávajúce 
podlahy. K bytu patrí balkón a pivnica.

CENA: 29 900 €

SUPER PONUKA! 2-izbový byt na 
sídlisku I. v Humennom v slušnom 
vchode v lokalite s kompletnou ob-
čianskou vybavenosťou. 2-izbový 
byt s projektom na 3-izbový, je na 
1./3 posch., výmera bytu je 63 m2. 
Byt prešiel čiastočnou rekonštruk-
ciou (plastové okná, sadrokartónové 
stropy; murované, pôvodné jadro, 
nové elektrické rozvody. Byt je bez 
balkóna.                  CENA: 29 900 €

SKVELÁ CENA! Garsónka v centre 
Sobraniec v zrekonštruovanej časti 
centra mesta, bytový dom je zatep-
lený, nový vchod, nové parkovacie 
miesta. Byt je na 4./7 posch., výmera 
bytu je 20 m2. Plastové okno, pláva-
júce podlahy, kuchynská linka, kúpeľ-
ňa, WC. K dispozícii vlastná pivnica.

CENA: 11 900 €

SKVELÁ PONUKA! 2-izbový byt 
v novostavbe v Sobranciach 3-pod-
lažného polyfunkčného bytového 
domu na Komenského ul., na 1./3 
posch., výmera bytu je 48 m2. Byt má 
plávajúce podlahy, sadrokartónový 
strop, plastové okná, novú sanitu, 
vlastné vykurovanie – kotol. K bytu 
patrí loggia a pivnica.             

CENA: 22 900 €

3-izbový byt po čiastočnej rekon-
štrukcii v Sobranciach v bytovom 
dome na Tyršovej ul., na 6./7 posch., 
výmera bytu je 72 m2. Prešiel čias-
točnou rekonštrukciou. Má plastové 
okná, čiastočne plávajúce podlahy. 
K dispozícii je balkón, pivnica. 

CENA: 27 900 €

SKVELÁ CENA! Čiastočne rekon-
štruovaný 4-izbový byt v Sobran-
ciach. Byt sa nachádza v novo re-
konštruovanom vchode na Tyršovej 
ul., na 7./8 posch., výmera bytu je 89 
m2. Prešiel čiastočnou rekonštruk-
ciou. Má čiastočne plastové okná, 
plávajúce podlahy, kuchynskú linku, 
pôvodné jadro. K dispozícii je bal-
kón, pivnica.           CENA: 28 900 €

Čiastočne rekonštruovaný 3-izbový 
byt v Sobranciach v bytovom dome 
na Tyršovej ul., 7./7 posch., výmera 
bytu 65 m2. Prešiel čiastočnou re-
konštrukciou, nové stierky, plávajúce 
podlahy, dlažba v chodbe. K bytu 
patrí balkón, pivnica, kočíkareň. 

CENA: 26 900 €

Kompletne rekonštruovaný 2-izbo-
vý byt v Sobranciach. Byt sa nachá-
dza vo vyhľadávanej lokalite v centre 
mesta v tehlovom bytovom dome, 
na 1./3. posch. Má výmeru 52 m2. 
Prešiel kompletnou rekonštrukciou: 
plávajúce podlahy, plastové okná, 
dlažby, sadrokartóny, nové rozvody 
a jadro.                    CENA: 21 900 €

Sobrance – byty

Trebišov – byty
VÝHODNE! 3-izbový byt v centre 
Trebišova v slušnom vchode, 8./8 
posch., výmera bytu 76 m2. Byt pre-
šiel kompletnou rekonštrukciou a in-
teriérovými úpravami, plastové okná, 
znížené stropy, rolldor, klimatizácia, 
kuchynská linka na mieru, murované 
jadro. K bytu patrí pivnica a balkón.

CENA: 44 500 €

ZĽAVA! Čiastočne rekonštruovaný 
4-izbový byt v Trebišove sa nachádza 
v slušnom vchode v bytovom dome 
s novou strechou. Výmera bytu 71 m2, 
4./4 posch. Plastové okná, zasúvacie 
balkónové dvere, upravená priečka 
z chodby do obývačky. Dlažba na 
chodbe, veľký balkón, pivnica v sute-
réne.                         CENA: 39 900 €

TOP

TOP

TOP
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Ponuka nehnuteľností

Veľké Kapušany – byty

Vranov n/Topľou a Sečovce – byty

Michalovce – rodinné domy

SKVELÁ CENA! Garsónka vo Vra-
nove nad Topľou v bytovom dome na 
Mlynskej ul., na 6./6 posch. Výmera 
bytu je 23 m2. Garsónka je v pôvod-
nom zachovalom stave, má kuchyn-
ský kút, kúpeľňu, WC, chodbu. K dis-
pozícii balkón a pivnica. Výhodná 
investícia. 

CENA: 13 500 €

SKVELÁ PONUKA! 3-izbový byt 
v Sečovciach na Ul. SNP v lokalite s 
výbornou občianskou vybavenosťou. 
Je na 3./7 posch., výmera cca 65 m2, 
orientácia: V-Z. Byt je po čiastočných 
stavebných úpravách, má novú ku-
chynskú linku, plastové okná, pláva-
júce podlahy, zachovalé pôvodné jad-
ro. K dispozícii krytá loggia. 

CENA: 30 900 €

VÝBORNÁ CENA! 3-izbový byt vo 
Veľkých Kapušanoch vo vyhľadáva-
nej lokalite na sídlisku P. O. Hviezdo-
slava. Bytový dom má novú strechu, 
v krátkej dobe sa bude zatepľovať. 
Byt je na 5./5 posch., výmera bytu 
je 81 m2. Pôvodný, veľmi zachovalý 
stav. Balkón a pivnica súčasťou bytu.

CENA: 13 500 €

VÝHODNE! 3-izbový byt na sídl. P. 
O. Hviezdoslava v dobrej lokalite na 
2./4 posch., výmera bytu 70 m2. Byt 
prešiel čiastočnou rekonštrukciou; 
má plávajúce podlahy, bytové jad-
ro je pôvodné. K bytu patrí balkón  
a pivnica.

CENA: 16 500 €

SKVELÁ CENA! Rekonštruovaný 
3-izbový byt v dobrej lokalite na sídl. 
P. O. Hviezdoslava, 3./4 posch., vý-
mera bytu 66 m2. Čiastočne zariade-
ný byt po rekonštrukcii; roldor, plas-
tové okná so žalúziami, plávajúce 
podlahy, nová kuch. linka, elektr. spo-
rák, zachovalé bytové jadro. K bytu 
patria dve loggie a dve pivnice.

CENA: 19 900 €

VÝHODNÁ CENA! 2-izbový byt na 
sídlisku P. O. Hviezdoslava, v sluš-
nom vchode. Byt je v pôvodnom za-
chovalom stave. Má veľké priestranné 
izby, v jednej izbe plávajúce podlahy. 
K dispozícii balkón a pivnica.

CENA: 11 900 €

Rovný rodinný dom v obci Malčice 
približne 20 km od Michaloviec. Dom 
je v pôvodnom stave. Má 3 miestnos-
ti, vymenené plastové okná, dvere. 
Výmera pozemku cca 22 á.

CENA: 5 900 €

VÝBORNÁ CENA! RD 5 km od Veľ-
kých Kapušian v tichej uličke, v obci 
Krišovská Liesková. Rovný RD po 
čiastočnej rekonštrukcii: plastové 
okná, stropy po renovácii, sadrokar-
tóny. Má 4 izby, kuchyňu, kúpeľňu. 
Všetky IS. Vykurovanie: gamatky. Za 
domom je hospodárska časť.  Poze-
mok o výmere 54 á, šírka cca 30 m.

CENA: 8 900 €

SKVELÁ ZĽAVA 6000 €! Rovný 
domček gazdovského typu v obci Če-
čehov v pôvodnom stave sa nachá-
dza blízko Michaloviec, približne 4,5 
km od mesta. Dobrí susedia, tiché 
prostredie. V dome sú 3 izby. Vhodný 
aj na rekreačné využitie – ako víken-
dový domček, záhradka. Všetky IS. 
Výmera pozemku  22 á.

CENA: 19 900 €

Starší rovný rodinný dom gazdovské-
ho typu 15 km od Michaloviec v obci 
Budkovce. Dom je v pôvodnom sta-
ve, má plechovú strechu. V dome sú 
2 izby, kuchyňa. Výmera pozemku je 
1850 m2. 

CENA: 15 500 €

Rovný RD po čiastočnej rekonštrukcii 
v Drahňove 22 km od Michaloviec. 
Čiastočne podpivničený s plechovou 
strechou má 4 izby, kuchyňu, kúpeľ-
ňu, WC. Dom sa predáva aj so za-
riadením a spotrebičmi. Má plastové 
okná, nový bojler, darling, všetky IS, 
vykurovanie: tuhé palivo. Výmera po-
zemku 21 á.

CENA: 24 000 €

SKVELÁ PONUKA! Rodinný dom 
v obci Hatalov približne 9 km od Mi-
chaloviec. Rovný rodinný dom je v pô-
vodnom stave. Má 3 izby, kuchyňu, 
kúpeľňu. Pozemok s rozlohou 19 á, 
všetky IS. Výhodná investícia.

CENA: 17 900 €

TOP

TOP

TOP
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Ponuka nehnuteľností
Michalovce – rodinné domy

SKVELÁ CENA! RD mestského typu 
priamo v centre Michaloviec, v tichej 
uličke pri parku. Vhodný na okamžité 
bývanie, ale aj na podnikateľské úče-
ly. Tvar – vinkeľ, je v pôvodnom za-
chovalom stave, má 4 izby, kúpeľňu. 
K domu patrí malá garáž. Vykurova-
nie: gamatky. Všetky IS. Po výraznej 
zľave!                       CENA: 66 900 €

SKVELÁ AKCIA! Pekný poschodo-
vý RD v mestskej časti Michaloviec 
cca 3 km od centra mesta. Prešiel 
čiastočnou rekonštrukciou, má plas-
tové okná, dlažbu, plávajúce podla-
hy v celom dome. Má 8 miestností, 2 
kuchyne, 2x kúpeľňu a WC, pivnicu. 
Na dvore je altánok s kozubom, ba-
zén, jazierko. Výmera pozemku 61 á, 
všetky IS.                CENA: 149 000 €

Rodinný dom v obci Krásnovce v prí-
mestskej obci asi 4 km od Michaloviec. 
Vinkeľ je v pôvodnom zachovalom 
stave, má 7 izieb, kuchyňu, kúpeľňu, 
garáž, hospodársku časť. 1/3 domu je 
podpivničená. Vykurovanie: gamatky. 
Pozemok má výmeru asi 20 á.

CENA: 39 999 €

LUKRATÍVNA PONUKA! Dvojpod-
lažná novostavba v tichej časti Micha-
loviec (2010) na ul. SNP, so skvelou 
energetickou úspornosťou a nízkymi 
nákladmi. Prízemie: hala prepojená 
s kuchyňou, 3 miestnosti, kúpeľňa, 
WC. Poschodie: hala, 3 miestnosti, 
kúpeľňa, WC, 2x balkón. Dvojgaráž, 
2x terasa. Vykurovanie: plyn, krbová 
vložka. Všetky IS, výmera pozemku  
950 m2.                     CENA: 235 000 €

Poschodový rodinný dom po rekon-
štrukcii v obci Suché približne 7 km 
od Michaloviec. Má 4 izby, kuchyňu, 
kúpeľňu, WC, šatník, chodbu a pred-
sieň. Prešiel čiastočnou rekonštruk-
ciou: plastové okná, nové radiátory, 
plávajúce podlahy, nová kuchynská 
linka so spotrebičmi. Všetky IS. Poze-
mok má rozlohu asi 8 á. 

CENA: 51 500 €

VÝBORNÁ CENA! RD pod Hrád-
kom v lukratívnej lokalite mesta. Dom 
je v pôvodnom zachovalom stave 
s plechovou strechou. Má tri izby, 
kuchyňu (kuchynská linka, sporák), 
kúpeľňnu, WC. Na pozemku sa na-
chádza garáž, dielňa, hosp. miest-
nosť. Všetky IS, výmera pozemku 9 á, 
pekná záhrada.         CENA: 72 900 €

VÝBORNÁ CENA! Rodinný dom 
v tichej lokalite Michaloviec. Tehlový 
štvorec je vhodný na okamžité býva-
nie. Je v pôvodnom zachovalom sta-
ve. Má 4 izby, kuchyňu, kúpeľňu, WC. 
Všetky IS. Výmera pozemku cca 6 á.

CENA: 67 900 €

SKVELÁ ZĽAVA! Zrekonštruovaný 
RD v Ložíne 15 km od Michaloviec, 
v tichom a pokojnom prostredí. Ihneď 
obývateľný RD s novou strechou. Prí-
zemie: 5 izieb, poschodie: 2 podkrov-
né izby. Plávajúce podlahy, plastové 
okná, kozub, nová sanita, balkón. 
Kompletné IS, vlastná studňa, ústred-
né kúrenie. Pozemok cca 25 á.

CENA: 52 000 €

SKVELÁ ZĽAVA! Poschodový RD 
7 km od Michaloviec v obci Lúčky. Je 
v pôvodnom stave. Má 6 izieb, špajzu, 
podkrovie, funkčný kozub, kúpeľňu, 
WC. Pri dome sú hospodárske budo-
vy, letná kuchyňa, 2x garáž. Všetky 
IS, studňa, darling. Pozemok 39 á.

CENA: 49 900 €

SUPER ZĽAVA! Veľký rodinný dom 
v pôvodnom zachovalom stave 15 
km od Michaloviec. Nachádza sa v ti-
chej lokalite. V dome sú 4 izby, veľká 
kuchyňa, kúpeľňa. Čiastočne vyme-
nené plastové okná, plastové vcho-
dové dvere. Vykurovanie: gamatky. 
Pozemok s rozlohou 43 á.

CENA: 42 900 €

JEDINEČNÁ CENA! RD vo Veľkých 
Kapušanoch v najlukratívnejšej časti 
mesta. Štvorec v dobrom pôvodnom 
stave s manzardkou, 4 izby, kuchyňa 
s kuchynskou linkou, v izbách čias-
točne plávajúce podlahy, kúpeľňa: 
sprchový kút + vaňa, WC. Všetky IS, 
prístrešok, hosp. stavba, výmera po-
zemku 8 á.               CENA: 42 900 €

Rodinný dom v tichej obci 14 km od 
Michaloviec. Je to štvorec, v pôvod-
nom stave, plechová strecha. Má 4 
izby, kuchyňu, kúpeľňu, WC, krbovú 
vložku. V dome sú plávajúce podlahy, 
dlažba v kuchyni. Všetky IS, ústredné 
kúrenie. Pozemok 23 á.

CENA: 38 000 €

SKVELÁ CENA! Rodinný dom - 
štvorec v obci Senné približne 12 km 
od Michaloviec, blízko strediskovej 
obce Palín. Je v pôvodnom zachova-
lom stave, materiál: tehla, plechová 
strecha, čiastočne podpivničený. Má 
5 izieb, kuchyňu, kúpeľňu, špajzu. IS 
sú v dome zavedené (t. č. odpojené), 
ústredné vykurovanie, žumpa.

CENA: 27 000 €

SKVELÁ CENA! Rodinný dom v obci 
Iňačovce približne 7 km od Michalo-
viec. Štvorec v udržiavanom, dobrom 
stave. Má 4 izby, kuchyňu, špajzu, 
kúpeľňu, WC. Na pozemku stoja 2 
samostatné garáže, za domom sú 
hospodárske budovy. Všetky IS. Na 
pozemku o výmere 22 á je aj vlastná 
studňa.      CENA: 24 900 €

TOP

TOP
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Ponuka nehnuteľností
Trebišov – rodinné domy

VÝBORNÁ PONUKA! Rovný rodin-
ný dom 5 km od Trebišova v tichej 
uličke. RD je v pôvodnom stave, dá 
sa pekne zrekonštruovať. Vhodný ako 
rekreačná víkendová chalupa, príp. 
na celoročné bývanie. Celková výme-
ra pozemku cca 18 á, šírka pozemku 
30 m.

CENA: 7 900 €

Rodinný dom v obci Zemplínsky 
Branč. Starší tehlový štvorec sa na-
chádza vo výbornej lokalite, 13 km od 
mesta Trebišov. Je v pôvodnom sta-
ve. Má 5 izieb, kuchyňu, kúpeľňu, su-
ché WC. Na pozemku sa nachádzajú 
hospodárske budovy. Všetky IS. Šírka 
pozemku 22 m. Výmera 22 á.

CENA: 17 900 €

Rovný rodinný do 4 km od Kráľovské-
ho Chlmca v tichej lokalite v obci Boľ. 
Rovný RD má 3 izby, kuchyňu, kúpeľ-
ňu, WC. Prešiel čiastočnou rekonštruk-
ciou, nové prípojky IS, vykurovanie: 
gamatky. Pri dome sú hospodárske 
budovy a garáž. Výmera pozemku 18 
á, rozmery cca 13x170 m. 

CENA: 21 900 €

Poschodový RD 3 km od Trebišova 
v tichej lokalite obce Kožuchov. Je 
v pôvodnom zachovalom stave. Príze-
mie: hala, kuchyňa, špajza, práčovňa, 
kotolňa. Poschodie: 3 izby, hala, kú-
peľňa, WC, kúpeľňa. Plechová stre-
cha, pôvodné dvojité okná. Pivnica 
pod schodmi. Všetky IS – plyn, elek-
trina, vlastná studňa, darling, žumpa.

CENA: 44 500 €

SKVELÁ PONUKA! RD v obci Zem-
plínske Hradište v tichej lokalite s dob-
rou občianskou vybavenosťou, približ-
ne 7 km od mesta Trebišov. Štvorec s 
prístavbou; 3 izby s kuchyňou, v prí-
stavbe 2 izby + kuchyňa. Celý dom je 
podpivničený. Všetky IS. Celková roz-
loha je 808 m2.

CENA: 49 900 €

NEUVERITEĽNÁ CENA! Rodin-
ný dom v Trebišove v tichej uličke 
mesta. Štvorec v dobrom stave po 
rekonštrukciách s prístavbou. 3 izby, 
kuchyňa + prístavba: 2 miestnosti. 
Plávajúce podlahy, pôvodné drevené 
okná. Vykurovanie gamatky, 2x komín 
- možnosť krbu. Za domom posed a 
grill. Všetky IS. Oplotený, udržiavaný 
pozemok o výmere cca 9 á.

CENA: 59 900 €

Rodinný dom 5 km od TV v tichej 
uličke obce, tehlový rodinný dom – 
štvorec s poschodím, dom prešiel 
nedávnou rekonštrukciou (plastové 
okná, sadrokartóny, nové rozvody 
elektriny, vody, nový kotol, radiátory). 
Na prízemí dve miestnosti, poscho-
die: štyri izby. Pozemok o rozlohe cca 
30 á.       CENA: 44 900 €

Dvojpodlažný RD v centre Sečoviec 
s výhodnou polohou – 8 km od TV, 
20 km od Michaloviec, 35 od Košíc. 
RD so sedlovou strechou, má 6 izieb, 
2x veľkú kuchyňu, 2x kúpeľňu a WC, 
dielňu, altánok, 3 balkóny, krb, studňu, 
všetky IS, centrálne kúrenie plynovým 
kotlom. Plávajúce podlahy, plastové 
okná. Výmera pozemku 900 m2.

CENA: 95 900 €

Pekný RD 6 km od Kráľovského Chlm-
ca v obci Bačka, dobrá občianska vyba-
venosť. Štvorec čiastočne podpivničený 
po rekonštrukcii. Má 3 izby, kúpeľňu, 
WC, kuchynku, chodbu. Plastové okná, 
dvere, plávajúce podlahy. Všetky IS, 
žumpa, vykurovanie plyn, tuhé palivo. 
Letná kuchyňa, hosp. budovy, garáž. 
Pozemok cca 16 á.

CENA: 19 900 €

Rovný zachovalý vidiecky RD na re-
kreačné účely 35 km od Košíc v tichom 
prostredí obce Stankovce, strategická 
lokalita, 8 km od Sečoviec, 18 km od VT, 
26 km od MI. V dome sú 3 izby, kuchy-
ňa, kúpeľňa, chodba. Čiastočne podpiv-
ničený, na pozemku o výmere ca 30 á 
sú hospodárske budovy, ovocný sad, 
studňa, prípojka elektriny a vody.

CENA: 28 900 €

Poschodový RD blízko centra Trebi-
šova v lukratívnej časti mesta, cca 5 
min. od centra. Poschodový rodinný 
dom po kompletnej rekonštrukcii. Plá-
vajúce podlahy, plast. okná, funkčný 
kozub. Nová kuch. linka so vstavaný-
mi spotrebičmi. 6 izieb, kuchyňa, 2x 
kúpeľňa, WC, špajza. Pivnica, garáž 
v dome, terasa, balkón. Všetky IS. 
Vykurovanie plyn. Pozemok cca 9 á. 

CENA: 129 900 €

Rovný RD po čiastočnej rekonštrukcii 
v obci Vojčice 5 km od mesta Trebišov. 
Materiál: kváder, strecha: plech/eternit. 
Má 3 izby, kuchyňu s kuchynskou lin-
kou, kúpeľňa, WC, plastové okná, plá-
vajúce podlahy. Letná kuchyňa, dielňa, 
pivnica. Všetky IS. Studňa – darling, 
žumpa. Výmera pozemku 14 á.

CENA: 25 600 €

PO ZĽAVE! Rodinný dom 8 km od 
Trebišova. Predáva sa časť dvojdomu 
so samostatným vchodom. 3 veľké 
izby, kúpeľňa, WC. Prešiel čiastočnou 
rekonštrukciou – podlahy, dlažby, plas-
tové okná v prednej časti, 2x krbová  
vložka. Hosp. časť, špajza, plechový 
prístrešok. Na pozemku sa nachádza 
starší RD: hala, 2 izby, kúpeľňa, WC. 
Všetky IS, žumpa, darling, vykurova-
nie: gamatky.            CENA: 34 500 €

Rovný RD po rekonštrukcii v obci Voj-
čice 5 km od Trebišova prešiel kom-
pletnou rekonštrukciou. Nová strecha 
a krov, dlažby, stierky, sadrokartónové 
stropy s bodovými svetlami. Tehlová 
prístavba s prípravou pre podkrovie. 
3 izby, kuchyňa, kúpeľňa, WC. Poze-
mok cca 13 á. Plynové gamatky. Na 
pozemku je letná kuchyňa a vlastná 
studňa. Nízke náklady na bývanie.

CENA: 34 000 €

TOP

TOP
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Ponuka nehnuteľností

Chaty

Sobrance – rodinné domy

Vranov n/ Topľou – rodinné domy

VÝBORNÁ CENA! Rodinný dom v 
Krčave, typ vinkeľ sa nachádza pri-
bližne 10 km od mesta Sobrance, 
v obci sa nachádza lekár, škola, poš-
ta. Má 4 miestnosti, kúpeľňu, chodbu, 
predsieň. Výmera pozemku cca 23 á. 
Výhodou je možnosť lacných náku-
pov na Ukrajine!

CENA: 9 900 €

Rodinný dom s veľkým pozemkom 
v obci Vyšné Remety. Nachádza sa 
v tichej obci asi 9 km od Sobraniec, 
12 km od Morského oka. Pekný rovný 
dom s plechovou strechou po čiastoč-
nej rekonštrukcii. Nový plynový kotol. 
Súčasťou domu je aj garáž. Na dvore 
drevený altánok s krbom.

CENA: 32 900 €

Rodinný dom v nádhernom prostredí 
pri Sobranciach. Tehlový štvorec s ple-
chovou strechou v rekreačnej oblasti 
približne 15 km od Sobraniec, ideálne 
na turistiku, hubárčenie. Dom je v pô-
vodnom zachovalom stave, má 3 izby, 
kuchyňu, kúpeľňu, letnú kuchyňu, hos-
podárske miestnosti. V dome je kach-
ľová piecka, vykurovanie: tuhé palivo. 
Pozemok cca 8 á.      CENA: 19 900 €

Rodinný dom len 2 km od Sobraniec.
Nachádza sa v prímestskej obci Rus-
kovce. Ide o tehlový štvorec po čias-
točnej rekonštrukcii. Má 3 izby, kuchy-
ňu, 2x kúpeľňu (jednu je potrebné 
dokončiť). Plastové okná, plávajúce 
podlahy, krbová vložka. Všetky IS. 
Pozemok s rozlohou cca 25 á.

CENA: 37 900 €

Rodinný dom v obci Nižný Hrabovec 
len 5 km od Vranova nad Topľou. Teh-
lový vinkeľ je v pôvodnom stave. Má 
5 izieb, kuchyňu, 2x kúpeľňu, WC. Pri 
dome sa nachádza garáž. Na pozem-
ku je stodola. Všetky IS. Pozemok má 
výmeru približne 13 á.

CENA: 42 900 €

Na predaj prenosný montovaný zá-
hradný domček. Slúžil ako office na 
pozemku v autobazáre. Rozmery 
cca 4x8 m s terasou. Bez zariadenia. 
Podlaha – koberec. Zabezpečíme od-
voz a montáž na váš pozemok.

CENA: 4 900 €

SKVELÁ CENA! Chatka s vinicou v 
obci 5 km od Michaloviec. Na južnej 
strane svahu s pekným výhľadom na 
Zemplínsku šíravu. Chatka je celoroč-
ne udržiavaná. Vinica o výmere cca 
13,5 á.

CENA: 4 900 €

Chatka v rekreačnej oblasti Biela 
Hora – SUPER CENA! Príjemná lo-
kalita na Zempl. Šírave. Všetky IS. 
Príprava na  WC a sprchovací kút. 
Dobrá prístupová cesta. Chatka v udr-
žiavanom pôvodnom stave. Súčasťou 
je veľká terasa.

CENA: 8 900 €

Rekreačná chatka v peknom prostredí 
za super cenu! Vyhľadávaná lokalita na 
Zemplínskej Šírave – Biela Hora. Chat-
ka je v zastavanej časti chatovej oblas-
ti. Jedna izba, kuchynský kútik, WC, 
sprcha. IS – voda, elektrina, kanalizácia, 
vlastný pozemok – cca. 100 m2,

CENA: 8000  €

ZĽAVA! Priestranný rodinný dom 
v obci Nižný Hrabovec v tichej časti 
obce, 5 km od Vranova nad Topľou. 
Je v pôvodnom zachovalom stave. 
Vhodný aj pre dve rodiny. Má plne 
funkčné ústredné kúrenie, studňu. 
Všetky IS. Za domom stojí 2x garáž. 
Na pozemku o výmere 8 á sa nachá-
dzajú hospodárske budovy. 

CENA: 59 900 €

Rodinný dom len 2 km od Sobraniec.
Nachádza sa v prímestskej obci Rus-
kovce. Ide o tehlový štvorec po čias-
točnej rekonštrukcii. Má 3 izby, kuchy-
ňu, 2x kúpeľňu (jednu je potrebné 
dokončiť). Plastové okná, plávajúce 
podlahy, krbová vložka. Všetky IS. 
Pozemok s rozlohou cca 25 á.

CENA: 37 900 €

ZĽAVA! Rodinný dom 10 km od Sob-
raniec. Gazdovský typ domu sa na-
chádza v tichej lokalite, v obci s dob-
rou občianskou vybavenosťou. Má 3 
izby, kuchyňu spojenú s halou, krbovú 
vložku. Vhodný aj na chalupu. Výho-
dou lacné nákupy na Ukrajine. Výme-
ra pozemku cca 26 á, šírka 24 m.

CENA: 17 900 €

SKVELÁ CENA! Chatka v obľúbe-
nej lokalite Klokočov – Bogdanky. Na 
prízemí je jedna izba s kuch. kútikom. 
Na poschodí je ďalšia izba. Murovaná 
chatka obložená drevom. Prístavba 
na náradie a WC. Veľkosť pozemku 
cca 400 m2. 

CENA: 12 900 €

SUPER CENA! Pekná poschodová 
rekreačná chatka s podkrovím a  te-
rasou na Bielej hore! Obývacia miest-
nosť, kuchynka, kúpeľňa so sprchova-
cím kútom, WC. Podkrovná miestnosť 
na spanie. Kapacita cca 8 miest. Inži-
nierske siete: voda, elektrina.

CENA:  14 500 €

TOP

TOP
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Ponuka nehnuteľností
Chaty

Pozemky

SKVELÁ PONUKA! Chatka s pek-
ným pozemkom vo Vinnom v nád-
hernej lokalite pod hradom. Pekný 
pozemok – vinica s výmerou cca 11 
á. Rozmery pozemku cca 10 x 100 
m. Na pozemku sa nachádza chatka 
s podkrovím. Čiastočne drevené oblo-
ženie interiéru.

 CENA:  14 500 €

Poschodová chata v Porube pod Vi-
horlatom v tichej lokalite. Spodná 
časť murovaná, hore zrub. Obývač-
ka s kozubom. Kuchyňa, WC so spr-
chou, hore 2 izby, balkón. Pozemok 
s rozlohou 1367 m2. Vlastná studňa.

CENA: 21 500 €

SUPER CENA! Stavebný pozemok 
v Pavlovciach cca 20 km od Michalo-
viec, v uličke mimo hlavnej cesty. Vý-
borná občianska vybavenosť. Vhodný 
na výstavbu rodinného domu. Roz-
mery pozemku: šírka 15,50 m, dĺžka 
50 m. Výmera pozemku: 787 m2. IS v 
dosahu – plyn, elektrina, voda. 

CENA: 2 900 €

SUPER ZĽAVA 50%! Na predaj sta-
vebný pozemok 12 km od TV v zasta-
vanej časti obce Novosad cca 50 km 
od KE. Pozemok je oplotený, všetky 
IS sú v dosahu. Vhodný na výstavbu 
rodinného domu. Celková rozloha je 
2 270 m2. 

CENA: 3 900 €

SUPERCENA! Stavebný pozemok 
12 km od MI! Tiché prostredie obce 
Moravany v zastavanom území, dob-
rá občianska vybavenosť. Celková 
rozloha pozemku – 1759 m2. Rozme-
ry pozemku cca 115 x 16 m. IS v do-
sahu, rovinatý pozemok.

CENA: 7 500 €

SUPER CENA! Stavebný pozemok 
v dobrej lokalite v tichej uličke Trebi-
šova. Výmera pozemku 576 m2, roz-
mery približne 11 x 50 m. Vhodný aj 
na výstavbu bungalovu alebo chatky. 
Rovinatý, bezproblémový terén. Do-
stupné všetky IS. 

CENA: 9 900 €

Na predaj vinohrad v obci Kaluža – Z. 
Šírava! Výmera pozemku je 1 277 m2. 
Na pozemku vinič a záhradná chatka. 
Dostupná elektrina (cca 100 m). Ide-
álna na stavbu chaty – prázdna časť 
pozemku. Prístupová cesta od Vinné-
ho jazera – lesná spevnená kamením. 
Nádherné prostredie a výhľad. 

CENA: 9 900 €

Na predaj lukratívny stavebný poze-
mok v obci Hriadky! Vzdialenosť od 
KE 40 km, od TV 8 km. Pozemok situ-
ovaný medzi domami. Výhodná loka-
lita na výstavbu RD. Všetky IS. Šírka 
pozemku je cca 20 m. Celková výme-
ra je  960 m2. Cena za m2 je 11,35 €.       

CENA: 10 900 €

Stavebný pozemok 7 km od Micha-
loviec v obci Nacina Ves! Vhodný na 
výstavbu RD, poskytuje súkromie. Vý-
mera cca 17 á. Rozmery 80 x 20,5 m. 
Prístupová cesta k pozemku v šírke 
3 m. IS v dosahu.

CENA: 8 900 €

SUPER ZĽAVA! Záhradka v Mi-
chalovciach v záhradkárskej oblasti 
na Stráňanoch. Záhradka je v OV, 
udržiavaná. Možnosť pripojenia na 
hlavný elektr. rozvod v záhradkárskej 
osade. Na pozemku sa nachádza ná-
raďovňa. Výmera pozemku 404 m2, 
rozmery 30 x 14 m.

CENA: 4 000 €

SUPER CENA! Záhradka v Michalov-
ciach v záhradkárskej oblasti na To-
várenskej ul. Záhradka je udržiavaná, 
vo veľmi dobrom stave. Ovocný sad, 
hrozno, nové stromčeky. Na pozemku 
sa nachádza chatka (s WC). Výmera 
pozemku 5 á, studňa, 

CENA: 3 300 €

Pekná dvojpodlažná chata – Zemplínska šírava. 
Nachádza sa v rekreačnej oblasti Lúč, nad Vi-
ňankou. Dobrý prístup aj v zime (panelová ces-
ta). Dvojpodlažná chata s podkrovím a terasou. 
Kuchynský kútik, kúpeľňa, WC. Kapacita: 11 po-
stelí. Výmera pozemku 8 á, vinica, sad.

CENA: 43 900 €

Rekreačná chatka v Klokočove, ob-
ľúbená lokalita Bogdanky! Na príze-
mí je jedna izba s kuch. kútikom. Na 
poschodí je ďalšia izba. Murovaná 
chatka obložená drevom. Prístavba 
na náradie a WC. Veľkosť pozemku 
cca 400 m2.

CENA: 16 900 €

EXKLUZÍVNE! Stavebné pozemky v 
obci Voľa! Nachádzajú sa v obci cca 
10 km od Michaloviec. Dva pozemky: 
rozloha jedného cca 38 á, šírka cca 
17 m. Pozemky sú upravené, v pred-
nej časti od cesty vysypané kame-
ňom. Vhodný aj na komerčné využitie: 
autobazár, pneuservis. 

CENA: 16 900 €

TOP
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Pozemky
SKVELÁ CENA! Stavebný poze-
mok so starým domom v obci Vinné 
v zastavanej časti obce s výbornou 
občianskou vybavenosťou. V blízkosti 
hrad, Vinianske jazero a Zemplín-
ska Šírava. Vhodný na výstavbu RD. 
Všetky IS. Rozloha cca 23 á, šírka 
17,5 m, dĺžka 144 m.

CENA: 24 500 €

Stavebný pozemok na Okružnej ul. v 
Michalovciach. Naproti autoservisu, 
blízko Zekonu. Rozmery cca 40 x 16 
m, výmera pozemku 626 m2. Vhodný 
na komerčné aj súkromné využitie 
(stavba polyfunčk. objetku, byt. domu, 
RD. Všetky IS.

Cena: 69 900 €

Vinice na predaj v malebnom pros-
tredí Zempl. Šíravy. Pozemok vhodný 
na výstavbu chaty (dostupnosť IS). 
V blízkosti stojí murovaná chatka. Vý-
mera pozemku 23 á. Prístupová cesta 
z Vinného jazera po lesnej ceste. Po-
zemok je v sedle – rovinatý s výhľa-
dom na Zemplínsku Šíravu. 

CENA: 21 500 €

Ponuka nehnuteľností a poradenstvo

Predaj nehnuteľnosti je váž-
nym životným rozhodnutím. 
Existujú rozličné dôvody, ktoré 
vedú majiteľov nehnuteľností 
k ich predaju – od čisto finanč-
ných dôvodov cez snahu o zme-
nu v živote, až po vážne rodinné 
okolnosti. Samotný predajný pro-
ces je náročný a zahŕňa v sebe 
viacero právnych úkonov. 

1. Príprava nehnuteľnosti na 
predaj zahŕňa úpravu nehnuteľ-
nosť tak, aby vyvolala čo najpríjem-
nejší dojem a pôsobila čisto a udr-
žiavane. To sa týka tak interiéru bytu 
či domu, ako aj exteriéru a okolitého 
pozemku. Odporúčame odstrániť 
osobné predmety a fotografie.

2. Výber spôsobu predaja. Prax 
potvrdzuje, že využitím profesionál-
nych služieb serióznej realitnej kan-
celárie predáte svoju nehnuteľnosť 
za vyššiu cenu a v kratšom čase, 
ako by ste si ju predávali sami a vy-
hnete sa množstvu starostí. 

3. Prehliadka nehnuteľnosti re-
alitným maklérom je podmienkou 
pre profesionálny servis. Poskyt-
nite, prosím, realitnému maklérovi 
dostatok informácií o technickom 
a právnom stave vašej nehnuteľ-
nosti, vyzdvihnite jej prednosti, ale 
upozornite ho aj na prípadné prob-
lémy. Určenie ceny závisí od viace-
rých faktorov: vek, stav a vybavenie 
nehnuteľnosti, okolie, občianska 
vybavenosť, dopravná dostupnosť 
a aktuálna ponuka nehnuteľností na 
predaj v danej lokalite. 

4. Sprostredkovateľská zmlu-
va. Ak dôjde k dohode, uzav-
rite s realitnou kanceláriou za-
stúpenou realitným maklérom 
sprostredkovateľskú zmluvu, kto-
rá vám zaistí serióznosť priebehu 
transakcie, obsahuje podmien-
ky a dáva maklérovi oprávnenie 
nehnuteľnosť ponúkať a roko-
vať so záujemcami. Pozri  str. 3  

„Prečo exkluzívna?!“ 
5. Vypracovanie prezentácie 

vašej nehnuteľnosti. Váš maklér 
pripraví profesionálnu prezentáciu 
vašej nehnuteľnosti na jej predaj a 
na rokovania so záujemcami. Pre-
dajná prezentácia obsahuje všetky 
všeobecné, ale aj technické infor-
mácie, fotodokumentáciu, pôdory-
sy a ďalšie prípadné dokumenty či 
informácie.

6. Zaradenie nehnuteľnosti do 
systému a jej prezentácia. Takmer 
ihneď od podpísania zmluvy o za-
stúpení bude vaša nehnuteľnosť 
vložená do interného systému Ko-
nex reality a na všetky významné 
realitné servery. S ponukou oboz-
námime všetkých potenciálnych zá-
ujemcov z našej databázy. Súčas-
ťou predaja je opakovaná inzercia 
a aktívna snaha zo strany realitného 
makléra.

7. Prehliadky nehnuteľnosti. 
Váš maklér vyberá len vhodných 
záujemcov na základe ich kritérií a 
finančných možností, šetrí tak váš 
čas a súkromie.

8. Rezervácia nehnuteľnosti. 
V prípade, že sa záujemca rozhod-
ne pre kúpu vašej nehnuteľnosti, 
uzatvára s ním realitná kancelá-
ria „Dohodu o zložení blokovacej 
kaucie“ (tzv. rezervačnú zmluvu), 
na základe ktorej klient skladá blo-
kovaciu zálohu, vďaka čomu má 
nehnuteľnosť rezervovanú. Majiteľ 
nehnuteľnosti je informovaný o tejto 
skutočnosti na základe dokumentu 
„Oznámenie o zložení blokovacej 
kaucie“.

9. Príprava dokumentov na 

uskutočnenie predaja. Dôležitou 
skutočnosťou je forma financovania 
zo strany kupujúceho – jednoduch-
šie a rýchlejšie sa postupuje pri 
kúpe v hotovosti, zdĺhavejší proces 
si vyžaduje kúpa prostredníctvom 
hypotekárneho úveru (berúc do 
úvahy vypracovanie znaleckého 
posudku, v prípade potreby geo-
metrického plánu, bankových do-
kumentov, záložných zmlúv a pod.). 

10. Podpis kúpnej zmluvy, t. j. 
zmluvy, ktorou dochádza k prevodu 
vlastníctva z predávajúceho na ku-
pujúceho. Zmluvné strany podpíšu 
povinné zmluvy, realitná kancelária 
zaistí ich podanie na príslušný ka-
tastrálny úrad. Prechod vlastnícke-
ho práva je dovŕšený zápisom do 
katastra nehnuteľností. 

11. Odovzdanie nehnuteľnosti. 
Termín závisí od dohody predávajú-
ceho a kupujúceho. S odovzdaním 
je spojený tiež prepis energií (vody, 
plynu, elektriny) u príslušných po-
skytovateľov služieb na základe od-
pisu stavov meračov.

12. Daňové povinnosti. Daň 
z nehnuteľnosti: pri predaji je pre-
dávajúci povinný túto skutočnosť 
oznámiť správcovi dane nehnuteľ-
nosti (obecný alebo mestský úrad) 
do 30 dní od rozhodnutia správy ka-
tastra o vklade vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností. Je tiež 
na kupujúcom, aby podal daňové 
priznanie do 31. januára príslušné-
ho zdaňovacieho obdobia správcovi 
dane z nehnuteľnosti. 

Daň z príjmu je ďalšou daňovou 
povinnosťou – všeobecne platí, že 
váš príjem z predaja nehnuteľnosti 
(rozdiel medzi predajnou a nado-
búdacou cenou) sa zdaňuje aktuál-
nou daňovou sadzbou. Informácie 
o tom, kto a za akých podmienok je 
oslobodený od platenia tejto dane, 
je najlepšie prekonzultovať u daňo-
vého poradcu.            kr

Dvanásť bodov
ako postupovať pri 

predaji nehnuteľnosti

Nezabudnite na prvý do-
jem. Ak vám na predaji sku-
točne záleží, snažte sa u zá-
ujemcov o kúpu vyvolať čo 
najpríjemnejší dojem z predá-
vanej nehnuteľnosti. Pripravte 
nehnuteľnosť, ale nezabudni-
te sa pripraviť aj vy.

Dbajte, aby predávaná 
nehnuteľnosť bola čistá a bez 
zápachov. Odstráňte preby-
točný, starý a poškodený ná-
bytok. V predávanej nehnu-
teľnosti nenechávajte osobné 
veci, ako sú obrázky a rôzne 
spomienkové predmety. Maj-
te vždy vyčistenú kuchyňu a 
kúpeľňu. Odporúčame vám, 
aby ste v nich mali funkčné 
vodovodné batérie, odpad a 
pod. Steny majte čisté, kúty 
bez pavučín, umyte okná od 
starej špiny a prachu, opravte 
drobné poruchy, ako sú ne-
funkčné kľučky a zámky, otvá-
ranie okien, zaseknuté či vŕz-
gajúce pánty a podobne. Také 
investície sú minimálne, ale 
príliš veľa drobných nefunkč-
ností kazí dojem. O kúpe 
nehnuteľnosti často rozhodu-
jú ženy, špinavé priestory a 
nefunkčné zariadenia pôsobia 
nedôveryhodne. 

Využite služby kvalitného 
realitného makléra a požiadaj-
te ho o radu. Určite vám  rád 
poskytne  množstvo nápadov. 

Dobrá zmluva o predaji 
nehnuteľnosti vás ochráni 
pred problémami, preto ne-
podceňujte jej prípravu. Ne-
chajte si ju vypracovať v reno-
movanej realitnej kancelárii.

Ako pripraviť 
predaj nehnuteľnosti?

SKVELÁ PONUKA! Stavebný po-
zemok v obci Vinné v tichej novej 
uličke, v zastavanej časti obce. Je 
vhodný na výstavbu RD, rozloha 29 á, 
rozmery pozemku 15 x 195 m. Všetky 
IS pred pozemkom, v blízkosti hrad, 
Vinianske jazero a Zemplínska Šíra-
va. Výhodná investícia. 

CENA: 45 000 €
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Komenského 34, SOBRANCE

PRVÉ FITNESS CENTRUM V SOBRANCIACHPRVÉ FITNESS CENTRUM V SOBRANCIACHPRVÉ FITNESS CENTRUM V SOBRANCIACH
Najlepšie v regióne!Najlepšie v regióne!

Fitness centrum v Sobranciach

www.m-club.sk  ***  email: info@m-club.sk

fitness centrum * lady fitness * sauna * masáže * box zóna

VstuP do fitness centra je oProti baru a bowlingu l-club

Prvý rok fungovania fitness centra  
M–Club v Sobranciach je úspešne za 
nami. Otvorili sme ho pre obyvateľov Sob-
raniec a okolia 8. 2. 2012 – pre tých, ktorí 
si chcú spevniť svlastvo, oddýchnuť, rela-
xovať či schudnúť.

Nedávno sme otvorili LADIES FITNESS 
– samostatný priestor na cvičenie pre dámy. 
Veľmi nás tešia pozitívne ohlasy obyvateľov 
Sobraniec, okolitých obcí, ale aj mnohých Mi-
chalovčanov,  ktorí neváhajú prísť za relaxom 
a športom do Sobraniec. 

Toto unikátne prepojenie fitness centra, 
špeciálneho fitness centra pre ženy a rela-
xačnej časti (sauna, masáže, box zóna) je 

jediné svojho druhu v širokom okolí.
Naše fitnes centrum je jedinečné rozdele-

ním – v ženskej časti môžu ženy cvičiť od-
delene. K dispozícii je široký výber strojov, 
ktoré sú vhodné v každom veku. V barovej 
časti fitness centra si môžu návštevníci vy-
brať z rôznych druhov energetických nápojov, 
špeciálnych nápojov na chudnutie alebo na 
povzbudenie, ale i z množstva proteínových 
nápojov. 

Letná súťaž, ktorú sme pre vás pripravili, 
poteší každého, stačí sa zapísať na nástenku 
v M-Clube a kto schudne najviac kilogramov 
do 30. 6. 2013, vyhráva na dva mesiace vstup 
zadarmo do fitness centra plus jednorazový 

vstup do sauny pre dve osoby! 
Noví klienti pri zakúpení permanentky 

získavajú jeden tréning s osobným trénerom 
ZADARMO!

Všetkým klientom ponúkame možnosť ob-
jednať si masáž tela, ktorú oceníte po tvrdom 
tréningu či boxovaní, alebo si môžete objednať 
pobyt v saune, v ktorej sa zrelaxujete a oddých-
nete si. Fitness centrum je pre vás otvorené 
každý deň, tak neváhajte, navštívte M–Club a 
urobte niečo pre svoje zdravie už dnes! :-)

Pracovníci tímu fitness centra vám radi po-
skytnú všetky potrebné informácie a návody 
ako cvičiť i relaxovať. 

tím M – Clubu Sobrance

fitness centrum 
je otVorené každý 

deň V týždni !
lady fitness  

sauna – masáže 
box zóna

autobusové 
nástupište

fitness 
centrum
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Výkup nehnuteľností
V našej ponuke máme viac ako 400 nehnuteľností  
z regiónov Michalovce, Sobrance, Strážske, Trebišov, 

Vranov n/Topľou a Veľké Kapušany!
InformácIe o nehnuteľnostIach:
web: www.konex-reality.sk
email: info@konex-reality.sk
skype: konex_reality
osobne na adrese: 
Špitálska 5, 071 01 Michalovce 
(budova oproti hlavnému vstupu 
do nemocnice Š. Kukuru, nasmerujú 
vás bilbordy a reklamé tabule)

telefonIcky:    056 / 628 41 72
InfolInka:         0918 883 321
telefónne kontakty na regIonálnych 
manažérov:  
Michalovce – 0915 887 596
Trebišov –  0915 344 183
Sobrance –  0905 458 334
Vranov n/T –  0917 409 307
V. Kapušany –  0908 397 807
Strážske –  0904 611 659

Z

Vy nám poradíte - my vás odmeníme

a. s.

www.kuPanehnutelnosti.sk
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Inzercia

PONUKA VOĽNÉHO 
PRACOVNÉHO MIESTA

realitný maklér
Náplň práce: aktívNe vyhľadávaNie NehNuteľNostí, vykoNávaNie ob-
hliadok, komuNikácia a obchodNé rokovaNia s klieNtmi.
požiadavky: miN. sŠ s maturitou, vodičský preukaz sk. b, vlastNé 
auto výhodou, zNalosť práce s pc (ms office, iNterNet), tímovosť, 
spoľahlivosť, kreatívNosť, samostatNosť, prax v odbore vítaNá.
druh pracovNého pomeru: podľa dohody

v prípade, že vás táto pracovNá príležitosť oslovila, prosím, zaŠlite 
svoju žiadosť spolu so ŠtruktúrovaNým životopisom 

emailom: kariera@konex-reality.sk alebo poŠtou: 
koNex reality, a. s., Špitálska 5, 071 01 michalovce 

vybraNého uchádzača budeme koNtaktovať. bližŠie iNformácie 
Na tel.: 0918 883 321, web: www.koNex-reality.sk (voľba kariéra).

ing. PaVol Šoltýs

oceňoVanie nehnuteľností
staVebný dozor – Pozemné staVby a Vodné staVby

inžinierska činnosť

tel.: 0905 838 944
soltysVinne@gmail.com
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Časopis je distribuovaný bezplatne do domácností a firiem v okresoch Michalovce, Trebišov,  
Vranov n/T a Sobrance. Vydáva KONEX REALITY, a. s. Adresa redakcie: Špitálska 5, 071 01 Micha-
lovce, tel./fax: 056/628 41 72, email: redakcia@konex-reality.sk, web: www.konex-reality.sk, facebook: 
Konex reality. Redakcia časopisu neručí za obsah a pravdivosť publikovaných informácií, ktoré sú 
poskytnuté obchodnými partnermi. Časopis je vydávaný neperiodicky v náklade 50 000 výtlačkov. 
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1 zariadenie na odvádzanie odpadových vôd 2 
prezretie nehnuteľnosti 3 dom, byt inak 4 spô-
sob vydania cenných papierov 5 chorobný 
strach zo všetkého cudzieho 6 stavebná úprava 
nehnuteľnosti 7 útek z domoviny do iného štátu 
8 prispôsobenie sa zmene 9 presne vymedze-
né miesto, časť mesta 10 spôsob pravidelnej 
úhrady 11 poskytovateľ kontaktov na nehnuteľ-
nosti 12 písmeno gréckej abecedy

Inzercia

Tajničku pre vás pripravila naša čitateľka 
Anka. Skrýva sa v nej názov...

zVáracia technika (elektródy, drôty)
elektrické ručné náradie

záhradná technika (motoroVé Píly, kosačky)
zámočnícke náradie

koVoobrábacie nástroje
ochranné PracoVné Pomôcky

Predaj na splátky QUATRO, platba platobnou kartou
Vihorlatská 3, Michalovce

056/688 41 41
www.zvarex.sk

PRACOVÁ PONUKA
Prijmeme pracovníkov na pozície kuchár a 
čašník do zabehnutého reštauračného za-
riadenia v Sobranciach. Výhodné platové 
podmienky, možnosť ubytovania. Informá-
cie na tel.: 0904 123 587, žiadosť so štruktu-
rovaným životopisom zasielajte emailom na 

adresu: kobi.sobrance@gmail.com


