TË DHËNAT PËR ASETIN

Emri i NSh-së

Shitja e Aseteve me Likuidim Nr 35
Njësia në Tender Nr. 24
Parcela ne Mitrovicen e Jugut
N.SH “Srbolek”- Fi-1269/54; “Srbolek” - Fi- 1233/76; Fi772/78; Fi- 2731/86; Fi- 7980/89; Fi- 6831/99; (“Ndërmarrja”)

Lloji i shitjes

Shitja me Likuidim me ofertë të mbyllur.

Dita e Ofertimit

06.09.2017 – në Sallën e Kuqe të Pallatit të Rinisë dhe
Sporteve, Prishtinë

Regjistrimi i Ofertuesit

Kërkuar deri 30.08.2017, në Zyrën Qendrore AKP-së

Depozita e Ofertës

Euro 5,000

Vendndodhja e Aseteve

Aseti gjendet në ish Zonën Industriale në Mitrovicën Jugore,
rr. “300 Dëshmorët e vitit 1903”.
Aseti i tenderuar Srboleku Parcela në Mitrovicën Jugore ka
sipërfaqe të përgjithshme prej 3500m2. Sipas certifikatës së
pronës me numrin e njësisë kadastrale P-71208072-02688-3,
prona përbëhet nga toka ndërtimore me kulturë oborr me
sipërfaqe prej 2680m2 si dhe tokë ndërtimore me kulturë
shtëpi-ndërtesë me sipërfaqe prej 820m2, që gjithsejtë
paraqet sipërfaqe e lartpërmendur prej 3500m2 .

Përshkrimi i Aseteve
Ndërtesat dhe tokat

Në anën tjetër sipas gjendjes në teren, objekti është i
demoluar, janë vetëm disa mure si mbetje të gërmadhave.
Bazuar në nenin 15 të Ligjit Nr. 04/L-013 Për Kadastër,
paragrafin 8, Autoriteti i Likuidimit i NSH “Srbolek” ka kërkuar
nga Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër të Komunës së
Mitrovicës, shlyerjen e objektit nga parcela kadastrale.
Shfrytëzuesit

Në pronën e tenderuar nuk ka uzurpime, por në një pjesë të
parcelës gjenden mbeturina të cilat janë lënë aty nga persona
të panjohur, si goma , shishe qelqi, shishe plastike,materiale
tjera të ngurta etj
Me rëndësi: Do të jetë përgjegjësi e blerësve potencial për të
bërë hulumtimin e tyre për shkak të situatës. AKP nuk do të
merr përsipër asnjë përgjegjësi për çdo kosto ose barrë që
rrjedhë më vonë.

Përshkrimi i Aseteve

N/A

Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi, lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare
e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë,
saktësinë, plotësinë ose besueshmërinë, pa marr parasysh natyrën e tyre. Investitorët e mundshëm inkurajohen të kontaktojnë
Agjencinë Kosovare të Privatizimit (AKP) të kërkojnë dosjen elektronike dhe dokumentet për ofertim. Është në përgjegjësinë e
secilit ofertues të mundshëm, që të bëjë hulumtimin paraprak në lidhje me NSH-në apo artikujt e tenderuar, me qëllim të
mbledhjes së informatave të nevojshme. Këto të dhëna janë në dispozicion sipas kushteve të përgjithshme të cekura në Rregullat
e Tenderit të cilat mund të merren nga faqja e AKP-së në internet: www.pak-ks.org

Asetet tjera
NA
Detyrimet që do të
barten

Asnjë nga detyrimet nuk do të barten tek investitorët
potencial

Foto/fotot
Ose informata të tjera
Për asetet në shitje

Informatat

Departamenti i Shitjes – Njësia e Marketingut
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Tel: +381 (0) 38 500 400 ext. 1255
Fax: +381 (0) 38 248 076
www.pak-ks.org

Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi, lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare
e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë,
saktësinë, plotësinë ose besueshmërinë, pa marr parasysh natyrën e tyre. Investitorët e mundshëm inkurajohen të kontaktojnë
Agjencinë Kosovare të Privatizimit (AKP) të kërkojnë dosjen elektronike dhe dokumentet për ofertim. Është në përgjegjësinë e
secilit ofertues të mundshëm, që të bëjë hulumtimin paraprak në lidhje me NSH-në apo artikujt e tenderuar, me qëllim të
mbledhjes së informatave të nevojshme. Këto të dhëna janë në dispozicion sipas kushteve të përgjithshme të cekura në Rregullat
e Tenderit të cilat mund të merren nga faqja e AKP-së në internet: www.pak-ks.org

Dokumentet e
Ofertimit

Agjencia Kosovare e Privatizimit
Rruga: Agim Ramadani nr. 23 (ish Rr. Ilir Konushevci Nr. 8)
10000 Prishtinë, Kosovë

Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi, lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare
e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë,
saktësinë, plotësinë ose besueshmërinë, pa marr parasysh natyrën e tyre. Investitorët e mundshëm inkurajohen të kontaktojnë
Agjencinë Kosovare të Privatizimit (AKP) të kërkojnë dosjen elektronike dhe dokumentet për ofertim. Është në përgjegjësinë e
secilit ofertues të mundshëm, që të bëjë hulumtimin paraprak në lidhje me NSH-në apo artikujt e tenderuar, me qëllim të
mbledhjes së informatave të nevojshme. Këto të dhëna janë në dispozicion sipas kushteve të përgjithshme të cekura në Rregullat
e Tenderit të cilat mund të merren nga faqja e AKP-së në internet: www.pak-ks.org

