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UPOZORNENIE o falošnom profile „Naša obec Rudník" 
na https://www.facebook.com/obecrudnik, ktorý prevádzkuje neznáma osoba a VÝZVA na jeho 

ZASTAVENIE 
 

Z uvedeného vyplýva, že Administrátor, ku dňu 22.2.2021: 
• Porušuje Autorský zákon č.185/2015 Z.z. lebo uverejnil na profile „Naša obec Rudník" na 

Facebook.com, https://www.facebook.com/obecrudnik LINK na www.obecrudnik.eu, čo sa javí, 
že je to OFICIÁLNA stránka Obce Rudník (Košický kraj) na sociálnej sieti Facebook, čo nie je 
pravda, lebo OKREM neznámeho administrátora NEMÁ PRÍSTUP na FB profil „Naša obec Rudník" 
žiadna iná osoba (poslanec, starosta, zamestnanec) na výkon činnosti Vlastník, Administrátor, 
Redaktor, 

• Neznámy administrátor MUSÍ preukázať písomné OPRÁVNENIE, schválené poslancami a 
podpísané starostom, že môže uverejniť link www.obecrudnik.eu na FB profile „Naša obec 
Rudník", 

• Autor VIDEA zo dňa 18.2.2021 MUSÍ rešpektovať KEDY má poslanec, starosta svoje práva 
a povinnosti: 

• A.) ako občan SR, so svojimi právami v zmysle ÚSTAVY SR, následne kedy má 
• B.) ako občan svoje práva v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

(biometrických údajov, črty tváre, detaily zreničky oka, črty postavy, a Profilovanie dotknutej 
osoby) a kedy 

• C.) ako Verejný činiteľ pri výkone svojej funkcie v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení a podľa § 30f – prechodné ustanovenia v súvislosti s opatreniami COVID-19, a v zmysle 
ROKOVACIEHO PORIADKU, 

• Autor VIDEA MUSÍ rešpektovať NESÚHLAS viacerých dotknutých osôb zhotovovať video MIMO 
riadneho konania Obecného zastupiteľstva, ktoré sa Začína zahájením a končí Ukončením v 
zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a mal byť zhotovený kompletný 
a neupravovaný záznam o konaní OZ, pričom obec má následne zverejniť na svojej oficiálnej web 
stránke www.obecrudnik.eu v príslušnej lehote, čím by splnila svoju informačnú povinnosť, a aj 
v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, 

• Autor VIDEA a neznámy administrátor Musí preukázať písomné OPRÁVNENIE, schválené 
poslancami a podpísané starostom, na Vytvorenie a Prevádzkovanie ako vlastník/ najvyšší 
administrátor profilu „Naša obec Rudník" na Facebook.com, 

• Neznámy administrátor a autor videí Porušuje Pravidlá 
Facebook https://www.facebook.com/communitystandards/ v bodoch: 

• 10. Vykorisťovanie skupiny ľudí – poslancov OZ a starostu Obce Rudník, 
• 11. Porušenie súkromia proti vôli poslancov a starostu a to tým, že autor videa napriek 

NESÚHLASU viacerých dotknutých osôb zhotovoval video MIMO konania riadneho konania 
Obecného zastupiteľstva, 

• 20. Neautentické správanie – porušuje Autorské práva obce Rudník, lebo NIE JE Oprávnený 
prezentovať Obec Rudník, a ZAVÁDZA sledovateľov a čitateľov FB profilu „Naša obec Rudník", že 
sú to oficiálne správy Obce Rudník, 

• 21. Falošné správy – ktorými ZAVÁDZA sledovateľov a čitateľov FB profilu „Naša obec Rudník", 
že sú to oficiálne správy Obce Rudník, že sú to overené a oficiálne správy a tým vytvára FALOŠNÝ 
dojem, že Komentujú oficiálne správy Obce Rudník, 

• 22. Zmanipulované médiá – tým, že neznámy administrátor a autor videa zrejme NIE JE novinár, 
zrejme nie je zástupca žiadnej mediálnej agentúry, a aj keby bol MUSÍ rešpektovať NESÚHLAS so 
zhotovením VIDEO dokumentácie MIMO konania riadneho Obecného zastupiteľstva, ktoré sa 
dňa 18.2.2021 oficiálne NEKONALO. Pritom neznámy administrátor sa prezentuje na FB profile 



ako „@obecrudnik – Mediálna/spravodajská spoločnosť", čím ZAVÁDZA sledovateľov/čitateľov 
FB profilu „Naša obec Rudník", 

• 24. Duševné vlastníctvo - porušuje Autorské práva obce Rudník, lebo NIE JE Oprávnený 
prezentovať Obec Rudník, a ZAVÁDZA sledovateľov a čitateľov FB profilu „Naša obec Rudník", že 
sú to oficiálne správy Obce Rudník. 

  
ZÁVER: 
Neznámy autor videa a administrátor, koná v rozpore s oprávneniami vystupovať v mene Obce Rudník 
a v rozpore s Pravidlami sociálnej siete Facebook. Neznáma osoba zneužíva získané informácie od 
poslanca pre zvýšenie svojej popularity pričom sa skrýva a prezentuje na sociálnej sieti 
Facebook https://www.facebook.com/obecrudnik ako oficiálny profil obce s názvom „Naša obec 
Rudník" na čo nemá oprávnenie. 
  
VYZÝVAME občanov obce Rudník, aby nám pomohli zastaviť prevádzkovateľa FALOŠNÉHO PROFILU 
„Naša obec Rudník" na https://www.facebook.com/obecrudnik.  
Ďakujeme. 
  
Starostka a poslanci obce Rudník, menovite: Ing. Tibor Szalona, MUDr. Vladimír Drábik, Ján Tancár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Rudníku, 25.02.2021  
 
 
 

 
Ing. Oľga Kormošová, v.r. 

starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


