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Identifikačné údaje obce: 

         

Názov:    Obec Turčiansky Ďur 

Adresa:  Obecný úrad, 038 43 Turčiansky Ďur 6 

Tel.:        043/4933208, 0904 137 682 

e-mail :  obecturcianskydur@centrum.sk 

web :     www.obecturcianskydur.sk 

Okres :  Martin 

Kraj:      Žilinský 

IČO :     00649139 

DIČ:      2020607391 

Právna forma : právnická osoba 

 

1. Základná charakteristika obce Turčiansky Ďur 

 
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej 

republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených 

zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný 

rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

 

1.1. Geografické údaje 

Obec Turčiansky Ďur sa nachádza uprostred Turčianskej kotliny, vo 

vzdialenosti 16 km od okresného mesta Martin pri ceste č.519. Kostolík stojí 

uprostred obce na vyvýšenine v areáli cintorína a je neprehliadnuteľný. Obec 

tvorí jedno katastrálne územie. Susedí s katastrálnymi územiami obcí Kláštor pod 
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Znievom, Socovce, Moškovec a Slovany. Obklopujú ju pohoria Malej a Veľkej 

Fatry. Celková rozloha obce je 93 ha. 

 

GPS: 48.953550565, 18.841896057 

 

1.2. Demografické údaje  

Počet obyvateľov k 01.01.2019: 178 

Počet obyvateľov k 31.12.2019: 173 ( z toho 81 mužov a 92 žien) 

 

1.3. Symboly obce 

 

Erb obce         

 

 

Erb je inšpirovaný odtlačkom farského pečatidla z 18. storočia s motívom 

sv. Juraja, čím plní aj charakter hovoriaceho znaku. Motív sv. Juraja s princeznou 

nepoužíva žiadna iná obec. 
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1.4. História obce 

Osada je prvý krát písomne doložená z roku 1332. Obec náležala pod 

znievske panstvo premonštrátov, časť majetkov patrila aj drobným zemanom z 

okolitých obcí. Po zrušení rehole jezuitov v druhej polovici 18. storočia patrila k 

majetkom Trnavskej Univerzity a neskôr miestnej fare. Časť obyvateľov sa v 19. 

storočí venovala šafraníctvu.  V súčasnosti ide o obec s najmenšou výmerou 

katastra v Turci. 

Obec sa vyvinula okolo kostola svätého Juraja, doložená je z roku 1332 ako 

(plebanus) Sancti Georgii, z roku 1808 Swaty Jur, z roku 1920 ako Svätý Jur, 

z roku 1927 ako Svätý Ďur, z roku 1960 ako Turčiansky Ďur. V roku 1591 získali 

časť majetkov jezuiti. Do zrušenia rehole patrila panstvu Zniev, koncom 18. 

storočia tunajšej fare. V roku 1784 mala 6 domov a 48 obyvateľov, v roku 1828 

mala 11 domov a 64 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom.  

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť 

1.5. Pamiatky 

Gotický kostol zo začiatku 14. storočia 

 

 

Kostol postavili vo vyvýšenej polohe mimo obce niekedy koncom 13. alebo 

začiatkom 14. storočia ako jednoloďovú stavbu s pretiahnutou svätyňou 

ukončenou polkruhovým záverom a so sakristiou na severnej strane. V 

zoznamoch pápežských desiatkov z 30. rokov 14. storočia sa už spomína tunajší 

farár Mikuláš, v roku 1375 už aj priamo kostol ako farský chrám. 
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V druhej polovici 16. storočia ho na kratší čas využívali protestanti, už v roku 1591 

ho však prevzali pod svoju správu jezuiti z neďalekého Kláštora pod Znievom. Tí 

v rokoch 1602 - 05 pristúpili k jeho prestavbe. Loď predĺžili západným smerom a 

nanovo zaklenuli, rovnako tak aj svätyňu. K novému západnému priečeliu 

pristavali sčasti murovanú, sčasti drevenú vežu.  

V roku 1748 zasiahol kostol blesk a spôsobil požiar, ktorý objekt značne poškodil 

a zničil drevenú časť veže. Následne bol kostolík barokovo obnovený. Už v roku 

1750 ho však opäť zasiahol požiar. Po týchto skúsenostiach bola postavená 

murovaná veža. Začiatkom 19. storočia došlo k menším úpravám. 

V roku 1897 bola odstránená drevená tribúna v západnej časti lode a nahradená 

novou podoprenou liatinovými stĺpmi. V priebehu 20. storočia bol vyzdobený 

interiér, hlavný oltár bol krásne zreštaurovaný a väčšia plocha strechy kostola 

bola vymenená za novú medenú krytinu. 

Zaujímavosti 

 Kostol predstavuje vďaka svojej polohe výraznú a zďaleka viditeľnú 
dominantu krajiny. 

 Z gotických architektonických prvkov sa toho veľa nezachovalo. 

 Krov nad svätyňou pochádza z čias obnovy kostolíka po požiari v roku 
1748 s využitím starších častí datovaných do roku 1603. 

 V roku 1821 sa spomína kostnica pri západnom múre kostola, ale už ako 
takmer zničená. 
 

Súčasný stav 

Filiálny kostol patrí pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Socovciach. Je 

relatívne v pomerne dobrom stave, vonkajšie fasády sú však už dosť 

znehodnotené, najviac je porušený oporný múr okolo miestneho cintorína. Vo 

vnútri sú spodné steny kostola značne prevlhčené, na viacerých miestach 

opadáva omietka. V priebehu roka boli prerábané elektrické rozvody 

v priestoroch kostola. V mesiaci máj bola vybudovaná samostatná vodovodná 

prípojka do kostola. Stredom kostola dominuje stropný luster, ktorý dlhé roky 

chýbal v týchto priestoroch. Boli vymaľované vstupné priestory a tým znovu 

získal kostol na svojej kráse. V severnej časti bola vymenená poškodená 

odkvapová rímsa na streche. Okolie kostola ako aj cintorína sa pravidelne kosilo 

a čistilo. 
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1.6. Výchova a vzdelávanie 

V obci sa nenachádza základná škola, deti z obce navštevujú Základnú 

školu v Kláštore pod Znievom. 

 

1.7. Zdravotníctvo 

Zdravotné stredisko sa v obci nenachádza. Najbližšie zdravotné stredisko 

pre dospelých sa nachádza v Kláštore pod Znievom. Zdravotné stredisko pre deti 

a mládež sa nachádza v Príbovciach – časť Rakovo. 

 

1.8. Sociálne zabezpečenie 

V roku 2019 nebola podaná žiadosť o opatrovateľskú službu. 

 

1.9. Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad v aktívnej 
spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom. 19.1.2019 bola v našej obci 
založená základná organizácia „Únia žien Slovenska“. V kultúrnom dome 
s uskutočnila vzduchovková strelecká súťaž.  Na Fašiangy chodili po obci 
maškary. Tak ako každý rok aj v tomto, bol postavený krásny máj.  V júli bola 
akcia pre deti spojená s  „Jánskou vatrou“. Na advent pribudol v obci adventný 
veniec a na pouličné stĺpy nové vianočné osvetľovacie výzdoby. V decembri sa 
uskutočnilo „Mikulášske posedenie“ pre deti a našich jubilantov. Na Štefana sa 
uskutočnil zimný futbalový zápas. 

Základné organizácie „Jednota dôchodcov a Únia žien“ si v priebehu roka 
vytvárali vlastné akcie pre svojich členov a tak, aj týmto spôsobom oživili život 
v našej obci.  

Dobrovoľný hasičský zbor sa pravidelne zúčastňoval obvodných požiarnických 
súťaží. 

 

1.10. Hospodárstvo 

V obci sa nachádzal tento podnikateľský subjekt: 

 Tibor Šmál – pohostinstvo Jupiter, ktorý v októbri ukončil prevádzku 
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Organizačná štruktúra obce 

Obecné zastupiteľstvo obce Turčiansky Ďur je zastupiteľský zbor zložený 

z 5 poslancov zvolených v priamych voľbách. Starostkou obce bola Ing. Viera 

Hanesová a  poslanci OZ boli Ing. Leopold Haas,  Renáta Paulusová, Martina 

Pálešová, Marcel Habľák a Milan Novák. V júni sa vzdali poslaneckého mandátu 

traja poslanci Habľák, Novák a Ing. Haas. Na ich miesta nastúpili náhradníci Ing. 

Michal Skočík a Ivana Thomková. Jedno miesto poslanca zostalo neobsadené, 

nakoľko sa náhradníčka Terézia Rusnáková vzdala mandátu poslanca. OZ  

rozhodovalo na svojich zasadnutiach v roku 2019  celkom 7 krát, a to: 15.2.2019, 

14.4.2019, 14.6.2019, 19.7.2019, 18.10.2019, 29.11.2019 a 15.12.2019. 

Na obecnom úrade pracovala ekonómka pani Jana Jendrálová 

a kontrolórka obce Mgr. Daniela Hupková Dančová. 

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi 

zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

a Ústavou SR. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť 

o všestranný rozvoj svojho územia a uspokojovanie potrieb obyvateľov obce. 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom roku je 

rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce, Vyjadruje 

samostatnosť hospodárenia obce. Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona 

č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 

zákona sa vyhotovuje táto výročná správa. Rozpočet obce na rok 2019 bol 

zostavený ako vyrovnaný a bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  

27.12.2018 uznesením č.18/2018. 

V mesiaci júl bola ukončená rekonštrukcia a obnova verejného osvetlenia 

v našej obci. Zkrášlilo sa detské ihrisko, bolo pekne farebne upravené. Do 

kultúrneho domu pribudli nové stoly. V priestoroch obecného úradu boli 

zrenovované sociálne priestory. Zrekonštruovaná bola   oznamovacia tabuľa.  Pri 

kultúrnom dome boli vypílené choré stromy. Do športových priestorov pribudol 

nový bežecký pás.  V priebehu roka 2019 bolo postupne za pomoci našich 

obyvateľov, členov DHZ, ako aj členov ZO Jednoty dôchodcov a členiek ZO Únie 

žien uskutočnených niekoľko brigád na úprave  obecných priestorov.   Spoločným 

úsilím všetkých pracovitých ľudí sa podarila ďalšia skvelá prestavba.  Vrelé 

poďakovanie za túto prácu a ochotu všetkým, ktorí pomohli a pracovali na 

vytváraní vynovených priestorov obecného úradu a skrášľovaní našej obce. 
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2. Financovanie obce, rozpočet obce a majetok obce 

2.1. Rozpočet obce 

Príjmy bežného rozpočtu Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Tuzemské bežné transfery 0 4789 4787,89 

Výnos dane z príjmov 40500 43093 43092,88 

Daň z pozemkov 710 740 739,81 

Daň zo stavieb 850 921 918,28 

Daň z bytov 67 67 63,04 

Daň za psa 120 120 114 

Poplatok za komunálne odpady 2300 2389 2335,84 

Príjmy z prenajatých budov 500 500 460,46 

Správne poplatky 150 519 519 

Vyhlásenie v rozhlase 30 60 59,5 

Používanie prívesného vozíka 30 30 26 

Používanie Kultúrneho domu 30 50 50 

Používanie miešačky 6 6 0 

Príjmy z vratiek 0 541 540,76 

Spolu 45293 53825 53707,46 

 

 

 

Výdavky bežného rozpočtu 

 

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Funkčný plat 13000 11200 9943,45 

Poistné do poisťovní 4410 4436 4157,05 

Odmeny poslancov 450 450 215,8 

Cestovné náhrady 250 469 468,79 
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Energie OÚ 1300 2003 2002,41 

Vodné OÚ 50 50 29,41 

Poštové služby 100 112 73 

Telekomunikačné služby 650 650 599,20 

Stroje, prístroje, technika 200 200 187,11 

Všeobecný materiál kancelársky 300 300 46,56 

Všeobecný materiál opravy OÚ 3405 3405 1190,28 

Knihy, časopisy, noviny 95 0 0 

Softwér 650 650 598,4 

Reprezentačné 1000 700 676,14 

Školenia, semináre 800 800 753 

Údržba prevádz. strojov a zariadení 0 50 50 

Všeobecné služby 500 1272 1269,19 

Poplatky a odvody 0 42 41,9 

Poistné vozík 23 23 22,87 

Dohody o vykonaní práce 0 1800 1788 

Transfery na členské príspevky 600 1165 1164,49 

Všeobecný materiál KD 4580 3080 811,01 

Všeobecný materiál – šport a kultúra 200 437 436,46 

Súťaže a šport - akcie 200 614 427,03 

Audit 500 500 500 

Poplatky VÚB 180 298 275,70 

REGOB 0 87 86,40 

Voľby 0 1337 1336,34 

Vratky - voľby 0 433 433,08 

PO – všeobecný materiál 400 330 330,26 

PO – prac.odevy a pomôcky 0 3053 3052,44 

PO – palivo, oleje 250 250 244,50 
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PO - súťaže 100 144 144 

PO – poplatky frekvencia DHZ 0 2 1,92 

Komunikácie - služby 500 588 588 

KO - služby 3000 3000 2576,45 

Životné prostredie 0 17 16,73 

Verejné priestr. - palivo, oleje 120 149 148,64 

Verejné priestr. - údržba strojov 50 348 298,17 

Verejné priestr. - služby 150 996 996,5 

Verejné priestr. – všeob. materiál 150 150 18,87 

Verejné osvetlenie - energie 3400 880 622 

Verejné osvetlenie - údržba 200 1010 699,10 

Kultúrny dom - energie 800 1050 1049,82 

Transfer nezisk. organizácii 200 16 0 

Knižnica - materiál 230 0 0 

Knižnica – knihy, noviny 10 0 0 

Cintorín – všeobecný materiál 500 500 320 

Cintorín – údržba prev. strojov a zar. 0 505 504,65 

Cintorín – kytica na pohreb 0 71 71 

Príspevok pri narodení, pohreb 0 120 120 

Transfer škole 50 72 72 

Sociálna oblasť - jubilanti 215 110 110 

Úhrn 43768 49924 41568,12 
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2.2 Bilancia aktív a pasív 
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Účtovný výsledok hospodárenia 

Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných 

na účtoch  účtovnej  triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch  účtovnej  triedy 

5 ( s výnimkou účtov 591 a 595). 

 

 2019 2018 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 9506,38 1713,23 

 591 – Splatná daň z príjmov 0,00 0,00 

595 – Dodatočne platená daň z príjmov 0,00 0,00 

 Výsledok hospodárenia po zdanení 9506,38 1713,23 

 

3. Záver 

Z hľadiska budúcich cieľov obec Turčiansky Ďur aj naďalej bude 

prostredníctvom svojich orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré 

bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak ako je to stanovené v zákone 

č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 

obce. Všetky nutné zmeny , ktoré obec bude v budúcnosti realizovať, budú mať 

jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby 

jej obyvateľov.  

Táto výročná správa sa vyhotovuje pre účtovné obdobie od 1.1.2019 do 

31.12.2019. Individuálna účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi obce na 

Daňovom úrade v elektronickej forme v termíne stanovenom v zákone. Po 

ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitého významu, 

ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe. 

 

 

V Turčianskom Ďure dňa 5.6.2020 


