
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH-së Ndërmarrja Hoteliere Turistike Tregtare "METOHIJA" 
(“RUGOVA”) 

  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Hotel KORZO SH.P.K. 

  
Vendndodhja Qendra e qytetit të Pejës 
  
Biznesi/Sektori Turizmi dhe hotelieria 
  
Shërbimet Ndërmarrja subsidiare ofronte shërbime restoranti dhe hoteliere. 

Kapaciteti i hotelit ishte 79 shtretër dhe 46 dhoma, dhe përbëhej 
nga 17 dhoma njëkrevatëshe, 24 dhoma dykrevatëshe, 2 
dhoma trikrevatëshe dhe 3 suita. Kishte hapësirën e restorantit 
dhe barit  mund të shërbente rreth 400 mysafirë. Për momentin 
Hoteli nuk funksionon. 

  
Tregu Industria e turizmit dhe hotelierisë është njëri prej sektorëve 

ekonomik që po zhvillohet më së shpejti në Kosovë. Hoteli 
KORZO ishte njëri prej hoteleve më të mirënjohura në Kosovë 
dhe është shenjë njohëse e qytetit të Pejës. 

  
Konkurrenca Ekzistojnë disa funksione hoteliere të një shkalle më të vogël në 

qytet dhe një numër i pakët në rajon. Një konkurrent i 
mundshëm i një shkalle dhe kapaciteti të ngjashëm në Pejë 
është Hotel METOHIJA, pjesë e të njejtës N.SH. i cili poashtu 
nuk funksionon për momentin. 

  
Punonjësit Nuk ka të punësuar që punojnë në hotelin KORZO.  
  
Ndërtesat dhe 
tokat  

Ndërtesa katër katëshe u ndërtua në vitin 1929. Ajo mbulon 392 
m2 tokë në qendër të Pejës. Në vitin 1989 hoteli iu nënshtrua 
një rindërtimi të madh dhe zgjerimi të kapacitetit i cili nuk u 
përfundua kurrë.Në vitin 2005 fasada dhe kulmi i ndërtesës u 
riparuan.  

Nuk ka pasuri të tundshme në ndërtesë. 
  
Detyrimet që do të 
barten 

Nuk ka detyrime që do të barten. 
 

      
 

 1 
Fact Sheet NEWCO Hotel Korzo L.L.C. Alb 
    
No information about the NewCo presented in this Fact Sheet is warranted. Prospective investors are encouraged to 
contact Kosovo Trust Agency (KTA) to request the bidding documents. Those wishing to submit a bid must rely on their own 
investigation. Prospective investors are advised to perform their own due diligence prior to submission of any bid or tender 
proposal. These fact sheet is available under the general terms and conditions on provision of information to the general 
public on privatisation candidates, which can be downloaded from the KTA Web-Site: http://www.kta-kosovo.org 
 



 

 
 

 

Dukja e Ndërtesës 
 

Informata  Niels Hartog 
Drejtues i Zyres Regjionale 
AKM - Pejë 
Tel: +381 39 32570 (ext.122) 
Fax: +381 39 31564 
niels.hartog@eumik.org 

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rr. “Ilir Konushevci” nr: 8 
(ish – “UNCC”) 
38000 Prishtinë, Kosovë 

Tel: + 381 (0) 38 500 400 1255 
Fax: + 381 (0) 38 248 076 
www.kta-kosovo.org 
kta@eumik.org 
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