TË DHËNAT PËR ASETIN
Shitja e aseteve me likuidim nr. 43 A
Njësia e vendosur në tender Nr. 01
KB Zhegra Toka në Lladovë (Lot B)
Emri i NSh.-së

N.Sh “Kooperativa Bujqësore Zhegra” në Zhegër
(“Ndërmarrja”) emrat e mëparshëm ZZ Zhegra (Fi529/89).

Lloji i shitjes

Shitja me Likuidim me ofertë të mbyllur.

Dita e Ofertimit

Me 23 Janar 2019 në Sallën e Konferencave në hotel
“Grand” në Prishtinë.

Depozita e Ofertës

Euro 2,000

Vendndodhja e
Aseteve

Ky aset ndodhet në afërsi të fshatit Lladovë, në Komunë
të Gjilanit.

Përshkrimi i Aseteve

Aseti për shitje përbëhet nga toka bujqësore prej 2142m²
(21ari 42m²), me parcelën nr. 00965/0 (klasa 6), në
zonën kadastrale Lladovë, Komuna e Gjilanit. Toka e
ofruar për shitje është e përshtatshme për kultivimin e
drithërave të ndryshëm.

Ndërtesat dhe tokat

Nuk ka ndërtesa të përfshira në këtë shitje.
Shfrytëzuesit

Aktualisht prona është e lirë.

Përshkrimi i Aseteve
tjera

Nuk ka asete tjera të përfshira në këtë ofertë.

Detyrimet që do të
barte

Asnjë nga detyrimet nuk do të barten tek pronari i ri, por
sidoqoftë blerësi potencial duhet të ketë parasysh se
mund të jetë i aplikueshëm tatimi për bartjen e pronës.

Asnjë informacion rreth ndërmarrjes i paraqitur në këto të dhëna nuk është i garantuar. Investitorët e
mundshëm inkurajohen të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Privatizimit (AKP) të kërkojnë dokumentet
për ofertim. Ata të cilët dëshirojnë të dorëzojnë ofertë duhet të bazohen në hulumtimin e tyre. Investitorët
e mundshëm rekomandohen të kryejnë hulumtimin e tyre paraprak para se të dorëzojnë ndonjë ofertë ose
propozim për tender. Këto të dhëna për ndërmarrjen janë në dispozicion sipas kushteve të përgjithshme
lidhur me dhënien e informatave publikut mbi kandidatët për privatizimit dhe mund të merren nga faqja e
AKP-së në internet: http://www.pak-ks.org

Orto-foto ose
informata të tjera për
asetet në shitje

KB Zhegra Toka në Lladovë (Lot B)

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

Dokumentet e
Ofertimit

Agjencia Kosovare e Privatizimit
Rruga: Agim Ramadani Nr:23
10000 Prishtinë/ Pristina, Kosova
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