TË DHËNAT PËR ASETIN
Shitja e aseteve me likuidim nr.55
Njësia Nr.62
Ereniku PP-Toka në Hereç 1
Emri i NSh.-së

NSH Ereniku- Prodhimtaria Primare (“Ndërmarrja”) Emrat e
mëparshëm:
NSH "Ereniku PP -Prodhimtaria Primare" Gjakovë Fi. 460/89;
KBI “Ereniku” Gjakovë Fi.198/90; Ereniku (Nr i regjistrimit
përkohshëm të biznesit 80089201).

Lloji i shitjes

Shitja me Likuidim me ofertë të mbyllur.

Dita e Ofertimit

25.03.2020, nga 10:00h deri 12:00h, në Sallën e
Konferencave të "HOTEL GRAND" në Prishtinë.

Depozita e Ofertës

Euro 3,000

Vendndodhja e
Aseteve

Ky aset ndodhet në fshatin Hereç, Komuna Gjakovë

Përshkrimi i
aseteve - toka

Tokë bujqësore me sipërfaqe 5ha 37ari 06m² (53706m²) në
jug të ZK Hereç, komuna Gjakovë e cila përbëhet nga këto
parcela kadastrale:
- 677-0 me sipërfaqe 10263m², kultura livadh klasa 5;
- 685-0 me sipërfaqe 476m², kultura mal klasa 3;
- 686-0 me sipërfaqe 7136 m², kultura kullosë klasa 3;
- 687-0 me sipërfaqe 15793m², kultura arë klasa 5;
- 688-0 me sipërfaqe 351m², kultura livadh klasa 5;
- 689-0 me sipërfaqe 1228m², rrugë (terren shkurre);
- 692-0 me sipërfaqe 14604m², kultura kullosë klasa 3;
- 727-0 me sipërfaqe 2312m², kultura livadh klasa 5, dhe;
- 728-0 me sipërfaqe 1543m², kultura livadh klasa 5.
-

- Vetëm parcela 692-0 ka qasje në rrugë publike lokale
(parcela nr. 717).
- Përgjatë kufirit të parcelave nr. 727-0 dhe 728-0 kalon
rrjedha e ujit e (evidentuar me nr. parcele 759-0 PSH
Ujërat) e cila ndan parcelen nr. 677 dhe pjesa tjetër e
kompleksit të tokës.

Ndërtesat

Nuk ka ndërtesë në këtë shitje.

Shfrytëzuesit

Aktualisht prona është e papunuar.

Përshkrimi i
Aseteve tjera

Nuk ka asete të lëvizshme në këtë shitje.

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

Orto-foto ose
informata të tjera
për asetet në
shitje
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