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Vec
Petícia za odvolanie Ing. Pavla Sedláka z pozície vedúceho strediska Správy ciest KSK
Spišská Nová Ves– oznámenie o vybavení petície
Dňa 28. novembra 2016 bola Úradu Košického samosprávneho kraja doručená formou
petície žiadosť o odvolanie vedúceho strediska organizácie Správa ciest Košického
samosprávneho kraja, Stredisko Spišská Nová Ves, Ing. Pavla Sedláka.
Podpísaní zamestnanci Správy ciest KSK svoju žiadosť odôvodňujú zlou pracovnou
atmosférou od nástupu Ing. Pavla Sedláka na pozíciu vedúceho strediska Spišská Nová Ves.
Odbor dopravy Úradu Košického samosprávneho kraja prešetril podanú petíciu, zistil
skutočný stav veci, jeho súlad s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným
záujmom.
Na základe zistených skutočností Vám týmto oznamujeme výsledok vybavenia petície:
Predseda Košického samosprávneho kraja požiadal riaditeľa Správy ciest KSK, ako
štatutárny orgán zamestnávateľa, o dôkladné prešetrenie podnetu zamestnancov, ktorý sa týka
pracovnoprávnych vzťahov, o poskytnutie podrobnej informácie o výsledku prešetrenia
a v prípade oprávnenosti podnetu o prijatie potrebných opatrení.
V záujme dôkladného prešetrenia, vzhľadom na zvlášť zložitý prípad, v súlade s § 5 ods.
5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, Vám, Košický
samosprávny kraj v zákonnej lehote oznámil, že petícia sa vybaví v lehote do 60 pracovných
dní.
V rámci prešetrenia podnetu podaného formou petície boli vykonané stretnutia a
rozhovory so zamestnancami Správy ciest KSK, podpísanými pod petíciou, na stredisku v
Spišskej Novej Vsi, v Mníšku nad Hnilcom a v Hincovciach. Spolu sa vyjadrilo 39
zamestnancov.
K obsahu podania sa vyjadril aj Ing. Pavol Sedlák, vedúci strediska Spišská Nová Ves.
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Zamestnávateľ prešetril podnet zamestnancov strediska SC KSK Spišská Nová Ves týkajúci
sa pracovnoprávnych vzťahov, a to v oblastiach vymenovaných ako dôvody vedúce k jeho
podaniu.
Po prešetrení skutočností, ktoré boli predmetom žiadosti o odvolanie a mali byť dôvodom
na vyvodenie zodpovednosti voči vedúcemu strediska SC KSK Spišská Nová Ves, dospel
zamestnávateľ k záveru, že daná žiadosť je neoprávnená.
Zamestnanci vyjadrujúci nespokojnosť so spôsobmi a postupmi riadenia práce zo strany
vedúceho strediska nerešpektovali skutočnosť, že nadriadený je oprávnený v zmysle zverených
riadiacich právomocí vydávať pokyny a kontrolovať prácu.
Po zhodnotení doterajších výsledkov práce ako aj dostupných informácií z uskutočneného
šetrenia zamestnávateľ nemá dôvod na vyvodenie pracovnoprávnych dôsledkov voči Ing.
Pavlovi Sedlákovi.
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