
 

ZLATÝ  DUKÁT spol. 
s r.o.  

tel.: +421 55 72 79 333, fax: +421 55 72 79 344 

email: hotel@hotelzlatydukat.sk, web: www.zlatydukat.sk  

 

Všeobecne podmienky pri usporiadaní svadobnej hostiny 

v hoteli Zlatý Dukát **** 
 

Miestnosť: Reštaurácia IRIS 

Kapacita: maximálne 80 osôb, sedenie pri okrúhlych a štvorcových stoloch.  

Tanečný parket: Parket je v priestoroch lobby baru.  

Objednávky: 00421903649733 , email: snir@zlatydukat.sk 

 

Prenájom priestorov: neúčtujeme 

Záloha: 200 € v hotovosti. Záloha je nevratná a bude odpočítaná pri konečnom účte.  

Konzumácia: dvojchodové svadobné menu je cca 40 – 50 € na 1 osobu. Povinné menu na 

osobu pozostáva z prípitku, nealkoholického nápoja (napr. minerálka), predjedlo, polievka, 

hlavné jedlo a druhý chod vo forme švédskych stolov. Svadobné menu vypracovávame po 

zaplatení zálohy podľa konkrétnych požiadaviek hosti osobne poprípade emailom. Nahlásenie 

finálneho počtu osôb: maximálne 2 dni pred svadobnou hostinou. V prípade zmien v počte 

osôb neskôr ako dva dni pred svadobnou hostinou bude účtovaný posledný nahlásený počet 

porcií. 

Korkovné: 6 € na osobu. Korkovné zahŕňa vlastné koláče, tortu, alkohol, nealkoholické 

nápoje.  

Personál: do 22:00 hod. sa personál neúčtuje. Po 22:00 účtujeme 12 € na osobu (personál) za 

každú začatú hodinu. Po 02:00 hodine účtujeme 15 € na osobu (personál) za každú začatú 

hodinu. Po skončení svadby pripočítavame jednu hodinu na pratanie po hostine. Maximálna 

dĺžka svadby je do 4:00 hod. ráno.  

Výzdoba:  

1. Vlastná výzdoba bez poplatku (hotel poskytuje len stoly, stoličky, obrusy, taniere, 

príbory, poháre).  

2. 200€ základná výzdoba (servítka, organza, sviečka, základne vyzdobený svadobný 

stôl).  

3. 400€ rozšírená výzdoba (servítka, platenka, organza, sviečka, viac vyzdobený 

svadobný stôl, ikebana z umelých kvetov na hlavný stôl, umelé kvety na stoloch, 

mašle na stoličky, biele umele lupene kvetov na stoly).  

4. 700€ de luxe výzdoba (rozšírená + ikebana a kvety na stoloch zo živých kvetov) 

5. Možnosť výberu farieb: zlatá, strieborná, zelená, ružová, červená, modrá, fialová). Iné 

farby sú po dohode za príplatok. 

 

 

 

Ceny sú uvedené vrátane DPH.  


