
Ponuka na prenájom 
 

Obec Kameničná ponúka na prenájom 

 

nájomný byt č.1 - garzónku v celkovej výmere 41,83 m2 

nachádzajúci sa na prízemí obytného domu súpis. č. 790 v Kameničnej 

Výška nájomného je 122,- € za mesiac + režijné náklady 
 

Prihlášky záujemcovia môžu podať na Obecný úrad Kameničná č.790 

 

 

Ponuka na prenájom 
 

Obec Kameničná ponúka na prenájom 

 

nájomný byt č.2 - garzónku v celkovej výmere 39,90 m2 

nachádzajúci sa na prízemíí obytného domu súpis. č. 790 v Kameničnej 

Výška nájomného je 121,- € za mesiac + režijné náklady 
 

Prihlášky záujemcovia môžu podať na Obecný úrad Kameničná č.790 

 

 

Ponuka na prenájom 
 

Obec Kameničná ponúka na prenájom 

 

nájomný byt č. 3 - garzónku v celkovej výmere 41,83 m2 

nachádzajúci sa na prízemí obytného domu súpis. č. 790 v Kameničnej 

Výška nájomného je 127,- € za mesiac + režijné náklady 
 

Prihlášky záujemcovia môžu podať na Obecný úrad Kameničná č.790 

 

 
Ponuka na prenájom 

 

Obec Kameničná ponúka na prenájom 

 

nájomný byt č.6 - garzónku v celkovej výmere 41,83 m2 

nachádzajúci sa na 1. poschodí obytného domu súpis. č. 790 v Kameničnej 

Výška nájomného je 127,- € za mesiac + režijné náklady 
 

Prihlášky záujemcovia môžu podať na Obecný úrad Kameničná č.790 

 

 

Ponuka na prenájom 
 

Obec Kameničná ponúka na prenájom 

 

nájomný byt č.12 - garzónku v celkovej výmere 50,37 m2 

nachádzajúci sa na 1. poschodí obytného domu súpis. č. 790 v Kameničnej 

Výška nájomného je 153,- € za mesiac + režijné náklady 
 

Prihlášky záujemcovia môžu podať na Obecný úrad Kameničná č.790 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



 

Bérbeadási  kínálat 

 
Keszegfalva Község  bérbe adja   

 

a  Béke utca 790. szám alatt  az  1. számú  főldszinti bérlakását  - garzont,  

melynek alapterülete 41,83  m2 . 

A bérleti díj 122,– € / hónap + rezsiköltség 

Az érdeklödők  a  kérvényeiket leadhatják a Keszegfalva-i  Községi Hivatalban . 

 

 

 Bérbeadási  kínálat 

 
Keszegfalva Község  bérbe adja  

  

a  Béke utca 790. szám alatt  a  2. számú  főldszinti  bérlakását – garzont,  

melynek alapterülete 39,90  m2 . 

A bérleti díj 121,– € / hónap + rezsiköltség 

Az érdeklödők  a  kérvényeiket leadhatják a Keszegfalva-i  Községi Hivatalban. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Bérbeadási  kínálat 

 
Keszegfalva Község  bérbe adja   

 

a  Béke utca 790. szám alatt  az  3. számú  főldszinti bérlakását  - garzont,  

melynek alapterülete 41,83  m2 . 

A bérleti díj 127,– € / hónap + rezsiköltség 

Az érdeklödők  a  kérvényeiket leadhatják a Keszegfalva-i  Községi Hivatalban . 

 

 

Bérbeadási  kínálat 

 
Keszegfalva Község  bérbe adja  

  

a  Béke utca 790. szám alatt  a  6. számú  1. emeleti  bérlakását – garzont,  

melynek alapterülete  41,83  m2 . 

A bérleti díj 127,– € / hónap + rezsiköltség 

Az érdeklödők  a  kérvényeiket leadhatják a Keszegfalva-i  Községi Hivatalban. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 Bérbeadási  kínálat 

 
Keszegfalva Község  bérbe adja  

  

a  Béke utca 790. szám alatt  a  12. számú  1. emeleti  bérlakását – garzont,  

melynek alapterülete 50,37  m2 . 

A bérleti díj 153,– € / hónap + rezsiköltség 

Az érdeklödők  a  kérvényeiket leadhatják a Keszegfalva-i  Községi Hivatalban. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 


