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Investícia do rekonštrukcie štadiónu
Vítanie
jesene
s
Halloweenom
prinesie do Topoľčian ďalší rozvoj

Priechod pre chodcov bude
Informácia
o konaní
riešený bezbariérovo

komunálnych volieb
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Slávnostné otvorenie kina s mládežníckym parlamentom
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