TË DHËNAT PËR ASETIN

Shitja e Aseteve me Likuidim Nr 37
Njësia e Vendosur në Tender Nr. 24
Lux Ndërtesa Administrative (ish Komiteti) në Mitrovicë
Emri i NSh.-së

N.SH. “Lux”- Fi - 200/89 ,
SH.A. “Lux” - Fi- 6273/92 (“Ndërmarrja”)

Lloji i shitjes

Shitja me Likuidim me ofertë të mbyllur.

Dita e Ofertimit

15.11.2017 – në Sallën e Kuqe të Pallatit të Rinisë në Prishtinë

Depozita e Ofertës

250,000€

Vendndodhja e
Aseteve

Aseti gjendet në qendër të qytetit të Mitrovicës Jugore,
saktësisht në sheshin Agim Hajrizi.

Përshkrimi i Aseteve
Ndërtesat dhe tokat

Lux Ndërtesa Administrative nr. 2 (ish Komiteti), përbëhet prej
tokës ndërtimore me sipërfaqe prej 541m2 njësia kadastrale me
numër P-71208072-01426-25 dhe ndërtesës administrative katër
katesh 493m2(P+3) e regjistruar me numrin e njësisë kadastrale
0-71208072-01426-25-182-0, ku në katin përdhes ndodhen
gjashtë lokale, gjersa në tre katet e sipërme ndodhen hapësirat
komerciale dhe administrative, konkretisht 48 zyra.
Objekti katër katesh 493m2 P+3, sipas projektit ndërtimor, ka
sipërfaqen rreth 1972m², ndërsa sipas raportit nga terreni
sipërfaqja neto e objektit paraqitet me rreth 1617m2 .
Kjo ndërtesë, në katin përdhes përveç gjashtë lokaleve ka edhe
një depo të aneksuar prapa, e cila depo ka sipërfaqe 77m² ku nga
sipërfaqja e tërësishme vetëm 47m² shtrihet në kuadër të
parcelës P-71208072-01426-25 gjersa 30m² jashtë saj. Në tre
katet e sipërme, objekti posedon 48 zyra të cilat janë të
përshtatshme për zhvillimin e veprimtarive komerciale dhe/apo
administrative.

Shfrytëzuesit
Aktualisht vetëm dyqanet shfrytëzohen me kontratë qiraje.
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.

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

Detyrimet që do të
barten

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

Foto/fotot
Ose informata të tjera
Për asetet në shitje
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Tel: +381 (0) 38 500 400 ext. 1255
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