
MATERIÁLNE ZDROJE OBCE  
 

1.  Domový a bytový fond obce 
 
Tabuľka č. 7 :   Domový a bytový fond obce  

Počet 
Rodinné 

domy 

Bytové 

domy 

Domov spolu 166 1 

Trvale obývané domy 156 1 

v [%] 90  

Vlastníctvo b. družstvo   

Vlastníctvo obec   

Vlastníctvo FO 166 1 

Vlastníctvo PO   

Vlastníctvo ostatné   

Neobývané 8  

Priemerný vek domu 38 30 

Zdroj: Obec Granč - Petrovce 
  
  
 

Všetky rodinné domy sú vo vlastníctve fyzických osôb. Priemerný vek rodinných 
domov  je 38 rokov. V obci sa nachádza jeden bytový dom, ktorý bol postavený v rokoch 1971 
– 1980.  
               
 

Väčšiu časť neobývaných domov vlastnia majitelia, ktorí bývajú v meste a tieto domy 
využívajú na rekreáciu a odpočinok. Tieto domy sú v dobrom stave. 
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            Tabuľka č. 8 :   Obdobie výstavby bytov v obci 
        

Obdobie výstavby 

bytov 

V rodinných 

domoch 

V bytových 

domoch 

V domovom 

fonde spolu 

Do roku 1945 6 0 6 

1946-1970 15 0 15 

1971-1980 76 1 77 

1981-1990 57 0 57 

1991-2001 8 0 8 

2002 - 2006 4 0 4 

Spolu 166 1 167 

            Zdroj: Obec Granč - Petrovce 
 
 
             Najviac rodinných domov (76) bolo v obci postavených v období rokov 1971 – 1980, 
nasledujúce obdobie 1981 – 1990 (57) v obci výrazne nepoklesol trend výstavby rodinných 
domov.  Od toho obdobia počet rodinných domov výrazne poklesol, mal už len klesajúci 
charakter a v rokoch 1991 – 2001 bolo postavených už len 8 rodinných domov. V období rokov 
2002 – 2005 boli postavené štyri rodinné domy. V súčasnosti si ľudia v obci rekonštruujú staré 
rodinné domy, stavajú nadstavby na rodinných domoch a tak riešia otázku bývania. V rokoch 
1971 – 1980 sa postavil jeden bytový dom. 
                
 
               Graf č. 10  -  zdroj :  tabuľka č. 8 
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2.  Technická infraštruktúra obce  
 
 
Tabuľka č. 9 :   Vybavenosť obce technickou infraštruktúrou 

 
 
 
Obec je sprístupnená štátnou cestou III/ 

018 258 - Počkaj - Granč-Petrovce a III/ 547 021 
Behárovce - Granč-Petrovce - Žehra - Dobrá 
Vôľa. Cestná sieť, ktorá prechádza obcou má 
dĺžku 0,618 km. Počas posledných rokov došlo 
k rekonštrukcii obecnej komunikácie aj za 
pomoci občanov. V obci sa nachádza 
autobusová zastávka. 
              
  
 V obci je vybudovaný plynovod 
v celkovej dĺžke 3116 m. Týmto plynom je 
vybavených 97% bytov obce.  
  
 
 Na vodovod, ktorého dĺžka v obci je 8000 
m, je napojených 100%  bytov. 
                                                                
       
  
 Kanalizácia je v celkovej dĺžke 3600m. 
Kanalizačnú prípojku má 94% bytov obce. Obec 
je napojená na čističku odpadových vôd. Obec 
neeviduje vybavenosť bytov vlastnými 
čističkami odpadových vôd, alebo septikom. 
Obec nemá vlastný vodný zdroj.  
  
  
 

 
 
 Obec Granč - Petrovce praktizuje separovaný zber tuhého komunálneho odpadu. Od 
roku 2007 bol prvýkrát zber elektronického odpadu. Obyvatelia obce vykurujú plynom. 
Vedenie elektrickej energie v obci je káblové. Obec je vybavená telefónnym 
rozvodom, rozhlasovým pokrytím, je tu zavedený internet spoločnosťou Sľubica- net .   
 
 
 
 
 

Infraštruktúra  Obec 
Cestná sieť v km 0,618 
cesty 1. kat  
cesty 2 kat.  
Ostatné 0,618 
Železničná sieť v km  
Plyn v m 3116 
Kanalizácia v m 3600 
ČOV áno 
Vodovod v m 8000 
Vodný zdroj  
Zber TKO áno 
  Klasický áno 
  Separovaný áno 
Domové ČOV  
Spôsob vykurovania plyn 
Vedenie el. energie  
     Vzdušné  
     Káblové áno 
Želez. stanica nie 
     Vlakové spoje  
Želez. zastávka nie 
Autobus. stanica nie 
    Autob. spojenie áno 
    Z toho expresné nie 
Telefónny rozvod áno 
Rozhlas áno 
Káblová TV nie 
Regionálne trasy TI nie 
Medzinárodné trasy TI nie 
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Tabuľka č. 10 :   Vybavenosť obývaných bytov technickou infraštruktúrou 
 
Vybavenie bytov Počet % 

Bytov spolu 173 100 

S plynom 168 97 

S vodovodom 173 100 

S kanalizačnou prípojkou 163 94 

Septikom alebo domácou ČOV 0 0 

Splachovacím záchodom 167 96,5 

Kúpeľňou 167 96,5 

Zdroj :  Obec Granč - Petrovce 
 
 
 
         Graf č. 11 - zdroj :  tabuľka č. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
         

 V obci Granč Petrovce majú všetky byty (100%) vodovod.  Plynom je vybavených 97% 
bytov a 96,5 % bytov má kúpeľňu a splachovací záchod. Septik alebo domácu ČOV v obci 
nemá nikto. 
 
 
 
 
 
 
 


