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Úvodné slovo starostky obce  

Vážení spoluobčania , 

Rok 2021 bol tak ako rok predchádzajúci do veľkej miery ovplyvnený pandémiou COVID-19, ktorá 

spôsobila v spoločnosti veľké ekonomické  a hlavne zdravotné problémy. Spoločenský život v obci bol 

týmto ovplyvnený a odrazilo sa to na znížení počtu kultúrnych a spoločenských podujatí. V priebehu 

roka bol zabezpečovaný chod obecného úradu, bežnej prevádzky, údržby objektov a verejnej zelene. 

Zakúpili sme plechovú garáž na uskladnenie pracovného náradia a dreva. Svojpomocne sme prerábali 

vnútorné priestory budovy nášho úradu. Okrem týchto povinností sa podarilo dokončiť Hasičskú garáž, 

zatepliť a zaizolovať budovu Obecného úradu z Environmentálneho fondu. Od Ministerstva vnútra SR 

sme darovacou zmluvou dostali požiarnické auto IVECO. Po niekoľkých rokoch sa opäť podarilo 

sprevádzkovať predajňu potravín.  

V posledných rokoch spoločenská, ekonomická a sociálna situácia prináša každodenne veľa 

problémov, pre organizácie, firmy a v neposlednom rade aj pre ľudí. Zmierniť túto situáciu 

môžeme, ak si budeme navzájom pomáhať, vychádzať si v ústrety, samozrejme v rámci svojich 

možností a schopností, aby sme si vytvorili pekné, pokojné a šťastné podmienky pre život v 

našej obci. Chcem sa preto poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, členom DHZ, 

aktivačným pracovníkom a všetkým občanom, ktorí svojou činnosťou v roku 2021 prispeli k 

zveľadeniu a pozitívnemu zviditeľneniu našej obce. Vážení občania, pred sebou máme ešte 

veľa výziev, ktoré na nás čakajú. S každou situáciou sa musíme vedieť popasovať a verím, že 

spoločnými silami to všetko zvládneme. Obec je vizitka nás všetkých. Buďme jeden voči 

druhému milí, láskaví a tolerantní. 
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1. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Turčiansky Ďur 

Sídlo: Turčiansky Ďur 6 

IČO: 00649139 

Štatutárny orgán obce: Ing. Viera Hanesová 

Telefón: 043/4933208, 0904 137 682 

E-mail: obecturcianskydur@centrum.sk 

Webová stránka: www.obecturcianskydur.sk 

 

2. Organizačná štruktúra obce  

Starosta obce: Ing. Viera Hanesová 

Zástupca starostu obce: Martina Pálešová 

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Daniela Hupková Dančová 

Obecné zastupiteľstvo: Martina Pálešová 

     Renáta Paulusová 

     Ivana Tomková 

     Ing. Michal Skočík 

     Maroš Lettrich 

Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach života 

obce, zasadnutia sa konali v dňoch: 22.01.2021; 26.03.2021; 24.6.2021; 24.09.2021; 

10.12.2021. Na obecnom úrade pracovala ekonómka pani Jana Jendrálová. 

 

3. Poslanie, ciele  

Poslanie obce: Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný 

rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Našim poslaním je vychádzať v ústrety 

požiadavkám občanov obce Turčiansky Ďur. 

Ciele obce: Cieľom je vytvoriť úspešnú a príťažlivú obec nielen pre svojich obyvateľov, ale aj 

pre návštevníkov v podobe upravenej, čistej a zaujímavej lokality pre bývanie a trávenie 

voľného času. 
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4. Základná charakteristika obce  

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. Obec Turčiansky 

Ďur bola zriadená zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, 

ktorý nadobudol účinnosť dňom konania komunálnych volieb do samosprávy obcí v roku 1990. 

 

4.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce :  obec sa nachádza v Žilinskom kraji v okrese Martin, súradnice 

GPS: 48°57′11″S 18°50′29″V 

Susedné mestá a obce : Kláštor pod Znievom, Socovce, Moškovec, Slovany 

Celková rozloha obce : 93 ha 

Nadmorská výška : 457 m 

 

4.2. Demografické údaje  

Počet obyvateľov : k 31.12.2021 bolo evidovaných 175 ( z toho 84 mužov a 91 žien) 

Národnostná štruktúra : 100 % slovenská 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolícke, evanjelické 

 

4.3. Symboly obce 

Erb obce :         

 
 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Tur%C4%8Diansky_%C4%8Eur&language=sk&params=48.9530_N_18.8415_E_region:SK_type:city
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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. 

 

 
4.4. 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 

 

4.5. 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. 

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 
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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. Okolie 

kostola ako aj cintorína sa pravidelne kosilo a čistilo. 

 

5. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

5.1. Výchova a vzdelávanie  

V obci sa nenachádza základná škola, deti z obce navštevujú Základnú školu v Kláštore pod 

Znievom. 

 

5.2. 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. 

    

5.3. Sociálne zabezpečenie 

V roku 2021 nebola podaná žiadosť o opatrovateľskú službu. 

 

5.4. Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad v aktívnej spolupráci 

s Dobrovoľným hasičským zborom. 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  „guláškou“. V jeseni 

sme poďakovali za úrodu. Na advent pribudol v obci adventný veniec a na pouličné stĺpy nové 

vianočné osvetľovacie výzdoby. V decembri sa uskutočnil pre deti „Mikuláš“ netradične 

vonku.  

Základné organizácie „Jednota dôchodcov a Únia žien“  v priebehu roka nemohli vytvárať 

vlastné akcie pre svojich členov kôli opatreniam COVID-19. 
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5.5. Hospodárstvo  

V obci sa nenachádzal žiadny podnikateľský subjekt, ale začiatkom nasledujúceho roku bude 

opäť   otvorená predajňa potravín.    

 

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2021. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako vyrovnaný  a  kapitálový   rozpočet ako  vyrovnaný. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18. 12. 2020 uznesením 

č.5/2020.12 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 26.3.2021 uznesením č. 3/2021.3 

- druhá zmena schválená dňa 24.9.2021 uznesením č. 3/2021.9 

- tretia zmena  schválená dňa 10.12.2021 uznesením č. 3/2021.12 

 

6.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 v EUR  

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 49886,00 153782,00 153781,34 100 

z toho :     

Bežné príjmy 49886,00 55310,00 55309,26  

Kapitálové príjmy 0,00 88538,00 88538,08  

Finančné príjmy 0,00 9934,00 9934,00  

Výdavky celkom 49886,,00 153782,00 153782,44 100 

z toho :     

Bežné výdavky 4844600 53359,00 53360,70  

Kapitálové výdavky 1440,00 100423,00 100421,74  

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00  

 

V roku 2021 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy : 

- v bežnom rozpočte:  

- podielové dane, ktoré predstavovali zvýšenie oproti roku 2020 vo výške 5779 EUR 

- daň z nehnuteľností, ktorá predstavovala zníženie oproti roku 2020 o 33 EUR 
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- komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý predstavoval zvýšenie oproti roku 

2020 o 25 EUR 

- z nájmu budov, ktorý predstavoval zvýšenie oproti roku 2020 o 169 EUR 

- v kapitálovom rozpočte:  

- dotácia na stavebné úpravy objektu služieb vo výške 87688 EUR. 

 

V roku 2021 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky : 

- v bežnom rozpočte: 

- mzdy  vo výške  16122 EUR 

- v kapitálovom rozpočte realizované investičné akcie:  

- stavebné úpravy objektu služieb vo výške 93680 EUR 

- dokončenie prístavby hasičskej garáže  vo výške 5302 EUR 

 

6.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021  

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31. 12. 2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 55 309,26 

z toho : bežné príjmy obce  55 309,26 

Bežné výdavky spolu 53 360,70 

z toho : bežné výdavky  obce  53 360,70 

Bežný rozpočet   1 948,56 

Kapitálové  príjmy spolu 88 538,08 

z toho : kapitálové  príjmy obce  88 538,08 

Kapitálové  výdavky spolu 100 421,74 

z toho : kapitálové  výdavky  obce            100 421,74 

Kapitálový rozpočet  -11 883,66 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu   -9 935,10 

Vylúčenie z prebytku                      0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -9 935,10 

Príjmové finančné operácie    9 934,00 

Výdavkové finančné operácie          0,00 

Rozdiel finančných operácií   9 934,00 
PRÍJMY SPOLU                      153 781,34 

VÝDAVKY SPOLU                    153 782,44 

Hospodárenie obce          -1,10 
Vylúčenie z prebytku/úprava schodku                                0,00 

Upravené hospodárenie obce celkové         -1,10 
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Schodok rozpočtu v sume 1,10 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme vysporiadať :  

- čerpaním z rezervného fondu 1,10  EUR  
 

6.3. Rozpočet na roky 2022 - 2024 v EUR     

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Príjmy celkom 153781,34 55631,00 50931,00 50931,00 

z toho :     

Bežné príjmy 55309,26 50631,00 50931,00 50931,00 

Kapitálové príjmy 88538,08    

Finančné príjmy 9934,00 5000,00   

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Výdavky celkom 153782,44 55631,00 50931,00 50931,00 

z toho :     

Bežné výdavky 53360,70 54191,00 49491,00 49491,00 
Kapitálové výdavky 100421,74 1440,00 1440,00 1440,00 

Finančné výdavky 0,00    

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva  

7.1. Majetok v EUR 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Majetok spolu 134208,29 223225,94 

Neobežný majetok spolu 97951,77 19636879 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 60712,59 159129,61 

Dlhodobý finančný majetok 37239,18 37239,18 

Obežný majetok spolu 35793,37 26358,75 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  839,12 1339,60 

Finančné účty  34954,25 25019,15 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  463,15 498,40 
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7.2. Zdroje krytia v EUR 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k  31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 134208,29 223225,94 

Vlastné imanie  80472,59 82120,91 

z toho :   

Výsledok hospodárenia  5829,65 1648,32 

Záväzky 27108,20 24905,56 

z toho :   

Rezervy  500,00 500,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1883,97 0,00 

Dlhodobé záväzky 19440,00 18000,00 

Krátkodobé záväzky 2916,23 4037,56 

Bankové úvery a výpomoci 2368,00 2368,00 

Časové rozlíšenie 26627,50 116199,47 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastkov dlhodobého majetku vo výške 98 417,02 EUR  

- prístavba hasičskej garáže, stavebné úpravy objektu služieb 

 

7.3. Pohľadávky v EUR 

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   839,12 1339,60 

Pohľadávky po lehote splatnosti     

 

7.4. Záväzky v EUR 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Záväzky do lehoty splatnosti   27108,20 24905,56 

Záväzky po lehote splatnosti     

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- významný nárast pohľadávok z dôvodu preplatku za elektrinu  
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8. Hospodársky výsledok  za 2021 - vývoj nákladov a výnosov v EUR  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Náklady 49266,54 55004,59 

50 – Spotrebované nákupy 12964,10 12146,40 

51 – Služby 10377,07 9847,96 

52 – Osobné náklady 22737,37 28585,83 

53 – Dane a  poplatky 0,00 16,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
927,56 1004,88 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

1881,49 1064,72 

56 – Finančné náklady 250,06 292,32 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
128,89 2046,48 

Výnosy 55096,19 56652,91 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
49009,07 49528,25 

64 – Ostatné výnosy 160,65 1322,39 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

500,00 500,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

5426,47 5302,27 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

5829,65 1648,32 

 

Hospodársky výsledok v sume + 5 829,65 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov: 

Nárast osobných nákladov bol spôsobených nárastom priemernej nominálnej mesačnej mzdy 

v hospodárstve SR. 

Nárast nákladov spôsobil aj nárast cien za výkony spoločného stavebného úradu. 

Zvýšenie ostatných výnosov z prevádzkovej činnosti spôsobili tržby z predaja pozemku.  
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9. Ostatné významné skutočnosti, ktoré mali vplyv na hospodárenie a 

činnosť obce 
 

9.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

MV SR REOB, Register adries 76,36 

OÚ ŽP Starostlivosť o ŽP 16,85 

MD a V SR Úsek dopravy 7,43 

DPO SR Materiálno-technické vybavenie DHZO 3 000,00 

MV SR Stavebné úpravy objektu služieb 87 688,00 

 

Štatistický 

úrad SR 

Celoštátne sčítanie domov a bytov 2 201,63 

 

 

9.2. Významné investičné akcie v roku 2021 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021: 

- Stavebné úpravy objektu služieb 

 

 

9.3. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa. 

 

Vypracoval: Ing. Viera Hanesová                                                               

 

 

V Turčianskom Ďure dňa 10. 6. 2022. 

 

 

Prílohy:  Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát. 


