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Priechod pre chodcov bude Investícia do rekonštrukcie štadiónu
Úrad vlády Slovenskej republiky podporil
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nutých aktivít. Mesto To- tobusovej a železničnej sta- chovej zóne Margarétka na 31.marca 2015.
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Podporme spoločne environmentálne
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Výstav sociálnych bytov
pokračuje podľa plánu

Mládežníci z MFK Topoľčany používajú pomôcky
ako vo futbalovej škole Ajaxu Amsterdam
Mládežnícke kategórie

disko, pri nešťastnom páde

7.4.2015
 JARNÉ
Zber elektroodpadu pre bytovú zástavbu dov za bránu. Elektroodpad
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pod- azII.,kuchyne
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práčky,
su-boli zakúfirma Ivanmrazničky,
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