
Všeobecne záväzné podmienky pri usporadúvaní svadobnej hostiny v Sále Bačíkova. 

 

2020/2021 

                
 

Sála Bačíkova,  Bačíkova 7,  040 01 Košice  
Miestnosť: Sála Bačíkova  

Kapacita: 100-160 osôb (sedenie pri okrúhlych stoloch) 

Objednávky: 0911 602 090, e-mail: cechuty@hotelmaraton.sk  

 

1. Príprava miestnosti a prenájom 

 

Výška prenájmu sály od 10:00 do 3:00 hod. rannej nasledujúceho dňa  je 750,00 €. Výška 

prenájmu po 3:00 hod. sa účtuje v sume 150,00 € za každú začatú hodinu. V cene prenájmu je 

zahrnutá príprava miestnosti a prestretie stolov krémovými obrusmi, inventárom potrebným 

na konzumáciu dohodnutých jedál a pohármi na kozumáciu dohodnutých nápojov, 

klimatizácia miestnosti, chladenie Vami zabezpečeného alkoholu, svadobnej torty a zákuskov 

prinesených deň vopred. V prípade potreby je možné zabezpečiť  vlastného aranžéra. V Sále 

Bačíkova je prísny zákaz používania pyrotechnických efektov a konfiet. V prípade poškodenia 

zariadenia/vybavenia Sály Bačíkova vedome/nevedome hosťami bude prípadná škoda 

zarátaná do svadobného účtu po dohode.  

2. Konzumácia 

 

Odporúčame dvojchodové slávnostné menu:  

1. chod:    karafa s vodou, aperitív, predjedlo, polievka, hlavné jedlo,  

2. chod: bufetové stoly  (do 5 trvalo ohrievaných teplých jedál, šalátov, príloh 

a studených chuťoviek) 

Pri dodržaní minimálnej konzumácie 45,00 € / 1 osobu majú hostia povolené užívať vlastný 

alkohol, zákusky, torty, ovocie a slané a iné pochutiny. Kvôli nákladom s manipuláciou   Vami 

prinesených nápojov, koláčov a tôrt si účtujeme manipulačný poplatok. Výška tohoto poplatku 

je vo výške 3€/ každá osoba prítomná na svadobnej hostine.  

 

3. Hudba 

 

Poplatok za hudbu je 15 €. Hotel vie doporučiť vhodného DJ-a, tiež tanečného trénera ako 

predprípravu na svadobný tanec.  

 

4. Personál 

 

Personál je zabezpečený do 22:00 hod.  Po 22:00 hod. účtujeme nočnú prácu personálu vo 

výške 15€  za každú začatú hodinu za 1 osobu personálu. Po 22.hodine je pomer 1 člena 

obsluhujúceho personálu na cca 20-25 hostí podľa zložitosti obsluhy,  plus barman a osoba 

starajúca sa o čistotu priestorov. Kuchári sú prítomní v sále ešte 1 hodinu po výdaji 

posledného jedla.    
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5. Dovoz/odvoz tovaru hostí 

 

Tovar hostí je možné si priniesť deň vopred, dovoz tovaru do skladovacích priestorov v sále je 

možný v intervale 1 hodiny, konkrétny čas je potrebné si dohodnúť na telefónnom čisle 0911 

60 20 90. Zvyšný tovar je možné si vziať zo sály po svadbe hneď, alebo vo vopred dohodnutý 

čas nasledujúce dopoludnie  taktiež v intervale jednej hodiny.   

 

 

6. Platobné podmienky 

 

Nezáväznú rezerváciu je potrebné potvrdiť zložením zálohy 750,00 € najneskôr do jedného 

týždňa od prijatia predbežnej rezervácie. V prípade zrušenia záväznej rezervácie je záloha 

nevratná. Minimálne 1 mesiac pred svadbou je potrebné telefonicky si dohodnúť osobné 

stretnutie s manažérom reštaurácie, na ktorom sa dohodne konkrétne menu. Súčasťou dohody 

je aj ochutnávka konkrétne dohodnutého menu. Týždeň pred termínom svadby je potrebné 

zložiť zálohu vo výške 50% z predpokladanej ceny svadobného účtu. Tri dni pred svadbou je 

potrebné upresniť počet hostí. Sála Bačíkova je prispôsobená počtu hostí 100 a viac, preto pri 

počte hostí nižšom ako 100, bude doúčtovaných k svadobnému účtu 20€ za každú chýbajúcu 

osobu do počtu 100. Hostinu je možné vyplatiť pred jej samotným začatím na základe cenovej 

ponuky zostavenej podľa dohodnutého menu a nahláseného počtu porcií. Všetku konzumáciu 

nad túto hodnotu je nutné vyplatiť ihneď po jej skončení .  

 

7. Záver 

 

Po ukončení slávnostnej hostiny si hostia  odnášajú zvyšný alkohol, koláče, kvety, ale 

aj všetky osobné veci vo vopred dohodnutom čase, po dohode s manažérom hotela 

 

 

Usporiadanie stolov a prestieranie prispôsobíme podľa Vašich požiadaviek s prihliadnutím 

na počet hostí, veľkosť tanečného parketu a ponuky sprievodných služieb počas svadobnej 

hostiny.  

                                         

Svojim podpisom sa obe strany zaväzujú k dodržaniu podmienok pri usporiadaní svadobnej 

hostiny. 

 

    Poznámky: ......................................................................................................................... 

 

 

Meno objednávateľa:                                                Podpis objednávateľa:                                                                                        

 

                                                                      

  

Dátum akcie :                                                              Podpis manažéra:                                      

 

 

 Sme radi, že ste si na usporiadanie Vašej slávnostnej hostiny vybrali našu reštauráciu.     

                      Personál Boutique Hotela Maraton Vám praje príjemnú oslavu. 

                      


