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:: Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností:

.....V súvislosti s vyporiadaním vlastníctva nehnuteľností Vám ponúkame našu asistenciu pri akejkoľvek zmene vlastníctva nehnuteľností
od kúpy, predaja, darovania, ako aj deľby nehnuteľností. Pod vyporiadavaním vlastníctva v zásade možno chápať:
. -. zlučovanie drobných nehnuteľností do väčšieho celku,
. -. alebo naopak rozdelenie väčšieho celku na menšie,
. -. rozdelenie domov s dvoma alebo viacerými podielovými spoluvlastníkmi na samostatné vlastníctvo
.....jednotlivcov,
. -. rozdelenie pozemkov s dvoma alebo viacerými podielovými spoluvlastníkmi na samostatné vlastníctvo
....jednotlivcov jednotlivých menších pozemkov,
. -. a iné špecifické prípady vyporiadaní vlastníctva.
!!! Dôležité je, aby sa vysporiadaním dosiahol Váš zamýšľaný zámer a vyporiadané
....nehnuteľnosti slúžili účelu podľa Vašej požiadavky.
• Našim cieľom je poskytovať svojim zákazníkom komplexné služby, ktoré okrem štandardu zahŕňajú aj
...právne poradenstvo, oceňovanie nehnuteľností, architektonické a geodetické práce, úverové a daňové
. .poradenstvo.
• Vysokú kvalitu služieb zaisťujeme spoluprácou a pravidelnou komunikáciou s odborníkmi v tejto oblasti,
...kompetentnými orgánmi štátnej správy a organizáciami pôsobiacimi v oblasti trhu s nehnuteľnosťami a
...neposlednom rade študovaním nových predpisov a noriem spojených s našou činnosťou.

.Mestá, obce a mestské časti, v ktorých Vám vieme pomôcť:
..-- Nájdite svoje mesto, obec, mestskú časť a môžeme začať....
.Zoznam dokladov potrebných pre stavebné konania
..-(Stavebné povolenie, ohlásenie drobnej stavby, odstránenie stavby a kolaudácia)

PONÚKAME VÁM:


osobitný prístup v priateľskej atmosfére



skúsenosti pri jednaní s orgánmi štátnej správy a inými dotknutými organizáciami,



odbornú oporu pri riešení každého majetkového problému,



riešenia pri nezrovnalostiach v evidencii štátu so skutočnosťou,



riešenia zámerov od väčších územných celkov po jednoduché stavby,



individuálny prístup podľa Vašich požiadaviek,



niekoľkoročné a bohaté skúsenosti,



profesionálne a kvalitné služby, ktoré sú základom Vašej spokojnosti a našich referencií,



konzultácie u Vás vo firme alebo doma,



možnosť stretnutí aj mimo bežných pracovných hodín,



výhodné ceny a podmienky.

